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V sobotu 22. října 2011 v 18 hodin v sále Beskydského divadla v Novém Jičíně dovršil Smíšený pěvecký sbor Ondráš
třetím závěrečným koncertem úspěšnou de facto celoroční
oslavu svého šedesátiletého jubilea. Tentokráte si pozval ke
spolupráci přátele z malebného a historického města východních Čech Chrudimi: Pěvecký sbor Slavoj a Chrudimskou komorní filharmonii. Večer, věnovaný především posluchačům
Klubu přátel hudby, to byl velmi zdařilý. Chrudimský Slavoj
si letos připomíná rovněž výročí, jen poněkud větší: 155 let
od svého založení v r. 1856. Nejmladší z účinkujících souborů
byla filharmonie, vzniklá v říjnu 2006, slavící tedy jen pětileté
jubileum, i když se snahou navázat na tradici Chrudimské
filharmonie z let 1909 až do osmdesátých let 20. století.
První polovina koncertu byla věnována barokní hudbě, stěžejním vrcholným barokním hudebním autorům a souputníkům J. S. Bachovi (1685—1750) a G. F. Händlovi (1685—1759),
a jejich předchůdci Alessandru Scarlatti (1660—1725), se kterým se Händel při putování Itálii v letech 1707—1710 osobně
potkal. V té souvislosti je třeba zdůraznit, že právě Scarlatti
je odborníky považován za nejlepšího skladatele italských
oratorií před Händlem. Hlavním magnetem večera pak bylo
provedení Händlova oratoria Messiah, které zaznělo zřejmě
vůbec poprvé v Novém Jičíně, by ne celé dílo, nýbrž jen výběr
sedmi části. Oba pěvecké sbory byly výborně připravené, fil-

harmonie, tvořená učiteli a žáky chrudimské základní umělecké školy a duchem spřízněnými hudebníky z okolí půvabné
Chrudimi zněla skvěle, na napůl amatéry v tom nejlepším
slova smyslu ryze profesionálně, což se ještě důrazněji projevilo v druhé polovině koncertu jejím samostatným vystoupením s moderním muzikálovým repertoirem. Zaujala a posluchače nadchla např. ukázka z díla Leoparda Bernsteina
(Svita z muzikálu West Side Story), skladatele Ennio Morricone (Gagriel’s Oboe), Henry Manciniho (The Pink Panter).
Dlouhotrvající potlesk patřil závěrečné skladbě koncertu známé irské zpěvačky Enya (May it Be) z filmu Pán prstenů.
Skvostný večer byl tak zcela v režii tří mladých absolventů
brněnského vysokoškolského muzicirování: Petra Lichnovského a Zdeňka Kudrnky, sbormistů novojičínského Ondráše
a chrudimského Slavoje, kteří absolvovali Janáčkovu akademii múzických umění, obor dirigování, zatímco Martin Profous, dirigent Chrudimské komorní filharmonie, pod jehož dirigentskou taktovkou Messiah zazněl, je absolventem oboru
muzikologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Pohodový a vpravdě hudebně poetický večer plný hlubokých
uměleckých zážitků byl vynikající symbolickou tečkou oslav
šedesátileté jubilejní sezony novojičínského pěveckého sboru
Ondráš.
Karel Chobot, foto Jaroslav Bělík

Z jednání
samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
g Dvacátá

schůze Rady města Nový Jičín dne 7. 11. 2011:
Radní jmenovali členy školských rad při základních školách,
kteří na jednáních budou zatupovat město. Rada města byla
seznámena s aktualizací plánu zimní údržby a se způsobem
kontroly jeho provádění.
Byla schválena v pořadí už pátá výzva v rámci integrovaného plánu rozvoje města — regenerace sídliště Dlouhá, na
základě které mohou majitelé bytových domů žádat o dotaci.
(Tématu je věnována samostatná zpráva). Vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad Stanislav Bartoň tlumočil pozvání
z partnerského města Epinal zástupcům Nového Jičína.
Radní schválili členy pracovní skupiny, která se bude zabývat novojičínskou městskou televizí a jejím dalším vývojem.
Zástupci osadních výborů přednesli radním své požadavky.
V kategorii „různé“ zazněla informace, že v příštím roce by
měl Nový Jičín organizačně zajišovat vyhlášení nejlepších
sportovců z celého Novojičínska.
Dvacátá první schůze Rady města Nový Jičín dne 24. 11.
2011: Radní vzali na vědomí pracovní verzi návrhu rozpočtu
města na rok 2012 a shodli se na tom, že chtějí, aby výdaje
i příjmy byly vyrovnané. Byla schválena směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků města Nový Jičín. Rada
schválila ceník vstupného do nově otevřeného návštěvnického
centra a zároveň i smlouvu s Muzeem Novojičínska o možnosti společného vstupného do návštěvnického centra i do
muzea. Bylo schváleno rozhodnutí o poskytnutí dotace na
revitalizaci veřejných prostranství v ulicích Vančurova a Budovatelů, která již probíhá.

Návštěvnické centrum
bylo otevřeno
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

Původní podoba vstupu do budovy. Na začátku léta to ještě
vypadalo v domě takto
strojů. Na nich budou návštěvníkům prezentovány určité
fáze výrobního postupu spojeného s párou, další informace
o technologii výroby získá návštěvník i z videozáznamů promítaných v boxech.
Velmi atraktivní je i zkoušírna klobouků, kde si návštěvníci
mohou libovolně vybírat z mnoha druhů ten, který jim nejvíce
sluší. Zároveň si budou moci v digitální zkoušírně pořídit
fotku v klobouku a odeslat si ji do emailové pošty. Kdo je
trošku kreativní, může si v ateliéru sám nazdobit miniaturní
klobouček a odnést si ho jako suvenýr domů.
Až do 4. prosince, včetně, je pro veřejnost vstup do návštěvnického centra zdarma. V dalších dnech je provoz a ceník
následující:
Cena samostatného vstupného NC: základní 40,- Kč; zvýhodněné 20,- Kč; rodinné 80,- Kč.
Základní: dospělí. Zvýhodněné: děti 6—15 let, senioři od
65 let, studenti do 26 let (po předložení platného průkazu),
ZTP a ZTP/P (průkazy) spolu se svým doprovodem. Rodinné
vstupné: nejvýše 2 dospělí a 2 děti (6—15 let). Zdarma: děti do
6 let. Školní prohlídky: skupinové vstupné na osobu pro MŠ
10,- Kč. Skupinové vstupné na osobu pro ZŠ 10,- Kč. Pedagogický dozor zdarma. Skupinové vstupné ostatní: sleva 10 %
pro 15 a více platících osob.
Společné vstupné: základní 70,- Kč; zvýhodněné 40,- Kč;
rodinné 160,- Kč. Základní: dospělí. Zvýhodněné: děti 6—15
let, senioři od 65 let, studenti do 26 let (po předložení platného průkazu), ZTP a ZTP/P (průkazy) spolu se svým doprovodem. Rodinné vstupné: nejvýše 2 dospělí a 2 děti (6—15 let).
Zdarma: děti do 6 let.
Provozní doba: po—pá 8.00—17.00 hod. celý rok; so, ne 9.00—
15.00 hod. říjen—duben; so, ne 9.00—16.00 hod. květen— září.

Nový Jičín se připravuje
na Vánoce
Marie Machková, tisková mluvčí

Nynější vzhled vstupních prostor, přijte si prohlédnout interiéry
g Nové návštěvnické centrum na Masarykově náměstí otevřelo 1. prosince své brány. V měšanském domě č. 45 našla
v rámci projektu „Nový Jičín — město klobouků“ místo nejen
interaktivní expozice, která přiblíží tradici kloboučnictví ve
městě, ale i zkoušírna pokrývek hlavy a multifunkční ateliér
s dětským koutkem. Část prostor slouží informačnímu centru
a centru Europe Direct. Současně v objektu byla otevřena
prodejna klobouků společnosti Tonak. Projekt byl realizován
za finanční spoluúčasti Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko.
Dům, ve kterém v roce 1790 zemřel slavný rakouský vojevůdce Gideon von Laudon, je zcela bezbariérový. Město na
projektu spolupracovalo s místním výrobcem klobouků Tonak, od kterého také návštěvnické centrum získalo několik

g Na Novojičínském náměstí 1. prosince 2011 vypukne tradiční vánoční jarmark a skončí až před Štědrým dnem. Ten
letošní by se měl co nejvíce přiblížit Vánocům, jak je známe
z obrázků Josefa Lady. Nebude chybět flašinetář, koledy,
betlémy, perníky, marcipán, jmelí, kapři či stromečky.
Město letos dokončilo výměnu světelných vánočních ozdob.
Neúsporné a poruchové žárovky vystřídaly LED součástky
a přibyly i nové motivy. Zcela jiné je i osvětlení vánočního
stromu. „Vánoční výzdoba je bohatší, ale energeticky úspornější. Není jen v centru města, v městské památkové rezervaci, ale rozšířila se i do dalších ulic, na sídliště a do městských částí,“ uvedl ředitel Technických služeb Nový Jičín
Oskar Šíma.
Na ploše náměstí je 49 dřevěných stánků, které průběžně
doplní prodejci se stolíky pod podloubími. Nabízený sortiment bude velmi široký. Vánoční ozdoby, cukroví, svíčky.
K občerstvení místní speciality. Kdo bude chtít na novojičínském trhu pořídit dárek, bude moci vybírat z ručně tvořených
výrobků z keramiky, dřeva či skla. Novinkou letošního roku
bude Dětský vánoční jarmark, na kterém 15. prosince budou
děti ze škol a školek z Novojičínska prodávat své výtvory.
Výtěžek pak použijí na nákup materiálů a potřeb k další výtvarné činnosti.
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Novojičínský zpravodaj
bude dostupnější
Marie Machková, tisková mluvčí
g Novojičínský zpravodaj čeká změna. Od nového roku bude
dostupnější a celobarevný. Dosavadní úroveň měsíčníku, co
do obsahu či kvality papíru, však zůstane zachována. Další
novinkou je reklama, které bude propůjčen maximálně jeden
list. Náplň inzerce je limitována. Má to být prostor zejména
pro místní podnikatele, kteří potřebují zviditelnit svou práci.
Tento krok zároveň výrazně sníží náklady na vydávání zpravodaje.
„Chtěli jsme, aby se zprávy z radnice, ale i z kulturních
a sportovních institucí dostaly do každé domácnosti a zdarma. Občan má na informace právo. Obsah zpravodaje bude
sestavovat redakční rada, která je už několik let stejná, před
nedávnem byla dokonce rozšířena o ředitelku muzea Sylvu
Dvořáčkovou, jejího kolegu Radka Polácha a ředitelku Fokusu
Hanu Růžovou,“ řekl místostarosta Nového Jičína Jaroslav
Dvořák.
Tiskovina bude mít stále 16 stran. Doposud však byla barevná pouze obálka a střed, od ledna bude zpravodaj celobarevný. Reklama nesmí být rasistického, xenofobního či
pornografického charakteru. Politické strany zde dostanou
prostor pouze v čase volební kampaně, tedy 60 dnů před uskutečněním komunálních, senátních, parlamentních voleb či
voleb do krajského zastupitelstva. Mimo tuto dobu bude reklama politických stran zakázána.
Protože ne každý je reklamě nakloněn, by ve zpravodaji
bude ve velmi omezené míře, těm, kteří mají na schránkách
nálepku, že si inzertní letáky nepřejí, nebude zpravodaj distribuční firmou dodáván. Tento systém lze ale do budoucna
změnit. Pokud někdo bude novojičínský měsíčník chtít, není
nic jednoduššího než na schránku dát textík „ZPRAVODAJ
ANO“. Kdo o tiskovinu mít zájem nebude, přestože reklamní
letáky přijímá, nalepí si na schránku text „ZPRAVODAJ NE“.
„Rozumíme tomu, že někdo reklamu odmítá. My však nechceme příliš překračovat dosavadní cenu za vydávání zpravodaje a přitom chceme, aby ho občané dostali zdarma až
domů. Věříme, že změnu, zejména v distribuci zpravodaje,
přivítáte. Pokud by se objevily drobné chybičky na cestě měsíčníku k Vám, prosíme o toleranci. Uděláme vše pro to, abychom je vychytali,“ doplnil místostarosta.

V závěru roku bude omezeno
vydávání dokladů na úřadě
Text a foto Marie Machková, tisková mluvčí
g

Od ledna 2012 budou vydávány nové typy občanského průkazu velikosti kreditní karty. Pokud si občan připlatí, bude
i s elektronickým čipem. Význam čipu doceníme zřejmě až
v budoucnu, měl by však usnadnit elektronickou komunikaci
s úřady. Držitelé stávajícího typu občanského průkazu nemusejí mít obavy, nechystá se jejich plošná výměna a stávající
zelené kartičky zůstávají platné po dobu v nich uvedenou.
Na chystanou změnu se musí příslušné úřady připravit.
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům ministerstvo
vnitra rozhodlo, že se nebudou budovat pracoviště nová, ale
upraví se pracoviště sloužící k vyřizování žádostí o e-pasy
tak, aby na nich bylo možné podat i žádost o elektronický
občanský průkaz. Úpravy budou doprovázet odstávky systému
a omezení provozu příslušných pracoviš v závěru roku.
„Na informaci o dočasném omezení provozu na našem pracovišti by měli zareagovat především občané, kterým v závěru
roku končí platnost občanského průkazu, občané, kterým
někdo zmíněný doklad odcizí nebo jej ztratí,“ zdůraznila vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Novém Jičíně
Dagmar Veličková.
Dne 14. prosince končí možnost požádat o občanský průkaz
u úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého
pobytu žadatele. Na Novojičínsku jsou to úřady v Novém Jičíně, Kopřivnici, Odrách, Bílovci a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Možnost požádat o e-pas končí 19. prosince a od 27. do
30. prosince nebude možné e-pas, vyrobený na základě dříve
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Na pracovištích, kde se vydávaly e-pasy, se budou vydávat
i občanské průkazy
podané žádosti, ani vyzvednout. Občané, kteří budou chtít
v závěru roku cestovat do zahraničí, musejí s těmito komplikacemi počítat.
Kdo bude potřebovat nový občanský průkaz po15. prosinci,
případně cestovní pas po 19. prosinci, bez dokladů nezůstane.
Zachrání jej doklad typu „BLESK“, který mu na odboru vnitřních věcí vyhotoví. Musí však předložit dvě dokladové fotografie s aktuální podobou. „Občanský průkaz typu BLESK je
zdarma, cestovní pas typu BLESK stojí 1 500 Kč a platí pouze
šest měsíců, což bude komplikovat výjezd do Thajska, Egypta
a podobně, kde se vyžaduje platnost cestovního dokladu šest
měsíců po ukončení pobytu,“ doplnila Dagmar Veličková.
Proces podávání žádostí se výrazně zjednoduší. Dokument
bude vyplněn elektronicky a fotografie se budou pořizovat
přímo na úřadě. Od ledna 2012 přibude i možnost vydat občanský průkaz osobě mladší 15 let. Žádost za ni ale musí
podat zákonný zástupce.

Majitelé bytových domů na sídlišti
Dlouhá mohou žádat o dotaci
Marie Machková, tisková mluvčí
g Město Nový Jičín zveřejnilo výzvu, ve které žádá majitele
bytových domů na sídlišti Dlouhá, aby si podali žádosti o dotaci na regeneraci svých nemovitostí. Projekt Integrovaného
plánu rozvoje města — zóna sídliště Dlouhá je určen na zateplení domů, výměnu oken, rozvodů tepla, vody a plynu, modernizaci topení, výtahů, balkonů a lodžií, včetně zábradlí. Posledním dnem podání žádosti o finanční podporu je 6. leden 2012.
„Město bude preferovat projekty zaměřené na celkové zateplení bytových domů a energetické úspory. Podrobnosti,
včetně výzvy, jsou uveřejněny na webových stránkách města,“
uvedla Kateřina Nehasilová z odboru obecního podnikání novojičínské radnice. Kromě snížení energetické náročnosti staveb chce město docílit i lepšího vzhledu sídliště.
Na regeneraci bytových domů na sídlišti ohraničeném ulicemi Dlouhá, Anenská, Dolní brána a Palackého, byla vyčleněna dotace z fondu Evropské unie a státního rozpočtu ve
výši 12 336 000 korun. Každý žadatel, tedy bytová družstva,
společenství vlastníků a další majitelé bytových domů, mají
šanci získat finanční příspěvek až ve výši 40 % vynaložených
nákladů na opravu domu. Za předpokladu, že jeho výdaje na
úpravu jedné bytové jednotky nepřesáhnou 120 tisíc korun.
Sídliště Dlouhá prochází „přestavbou“ díky dotaci EU už
od loňského roku. Město Nový Jičín nyní zveřejnilo v pořadí
už čtvrtou výzvu, na základě které mohou vlastníci bytových
domů žádat o finanční příspěvek na jejich opravu a modernizaci. Od loňského roku bylo díky dotaci zrekonstruováno 526
bytů. Celá přestavba sídliště Dlouhá bude dokončena v roce
2014 a vyjde přibližně na 182 milionů korun.

Projekt Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín — zóna sídliště Dlouhá byl spolufinancován
Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Veřejná služba
přechází pod úřad práce
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Veřejná služba, která v Novém Jičíně funguje asi dva roky,
přechází v rámci sociální reformy od 1. 1. 2012 pod úřad
práce. Dosud ji zabezpečovaly místní technické služby. Město
si tak bude muset veřejnou službu najímat od úřadu práce.
Zásadní změna ale čeká zaměstnance veřejné služby, resp.
ty, kteří si díky této instituci mohli zvýšit částku hmotné nouze, kterou od státu pobírají.
Zákon o hmotné nouzi dosud umožňoval lidem, kteří se
ocitli v krizové situaci, většinou způsobenou ztrátou zaměstnání, aby si zachovali nebo zvýšili objem příspěvku na živobytí tím, že budou pracovat ve veřejné službě. Toto jejich
rozhodnutí, stejně tak rozhodnutí zda odpracují 20 či 30 hodin měsíčně, bylo zcela dobrovolné. „V našem městě našlo
ve veřejné službě práci každý měsíc asi 160 lidí,“ řekl ředitel
technických služeb Oskar Šíma.
Veřejná služba zajišovala úklid města, natěračské práce,
pomocné síly na úklid ve školkách, hlídala přechody pro chodce v čase, kdy chodí děti do školy. Od příštího roku bude moci
úřad práce, který vede uchazeče v evidenci déle než dva měsíce, poslat klienta na práci ve veřejné službě. Nezaměstnaný
si už ale dávku v hmotné nouzi nezvýší a práci bude muset
přijmout, jinak bude na půl roku z evidence úřadu vyřazen.
„Tento způsob se mně nelíbí, nebo z něj vymizela motivace
a zůstala jen sankce,“ reagoval vedoucí odboru sociálních
věcí Městského úřadu v Novém Jičíně Antonín Urban.
Podle ředitele novojičínského úřadu práce Zdislava Zimy
v současné době probíhají jednání, na kterých se upřesňuje
v jakém rozsahu a kterým institucím bude veřejná služba
pomáhat. „My bychom rádi veřejnou službu ve městě využívali i nadále. S úřadem práce chceme uzavřít smlouvu, na základě které to bude možné,“ uvedl místostarosta Nového Jičína
Jaroslav Dvořák. Úřad práce bude požadavky, a už z města
nebo jiné veřejné a neziskové organizace, shromaž ovat a bude
pracovníky veřejné služby posílat kam bude potřeba.

Změna výplaty sociálních dávek
Antonín Urban, vedoucí odboru sociálních věcí
g

Leden roku 2012 přináší velmi rozsáhlé změny v sociálním
systému — ve struktuře dávek, místech jejich výplaty a v řadě
dalších oblastí. Agendu nepojistných sociálních dávek — pro
zdravotně postižené a seniory (včetně příspěvku na péči)
a dávky pomoci v hmotné nouzi již od 1. 1. 2012 nebude zajišovat Městský úřad v Novém Jičíně, odbor sociálních
věcí, ale kontaktní pracoviště Úřadu práce v Novém Jičíně. Kontaktní místo se dočasně nemění a bude umístěno
v budově Městského úřadu v Novém Jičíně na ul. Divadelní 1
v přízemí, kanceláře č. 109, 110 a 119 (v současnosti je zde
umístěn odbor sociálních věcí, oddělení dávek pro zdravotně
postižené a seniory). Více informací naleznete na odkaze http:
//socialnireforma.mpsv.cz/cs/

Informace o možnosti výběru
ze dvou obědů
Kateřina Adámková, Alice Hynčicová
g Pečovatelská služba Nový Jičín zavedla pro své uživatele
možnost výběru obědů ze dvou jídel. Části klientů byly dosud
obědy dováženy ze ZŠ Jubilejní, dalším ze SŠ přírodovědné
a zemědělské Nový Jičín. Bez možnosti volby. Obě školy vaří
pouze jedno obědové menu. Hledali jsme cestu, jak nabídku
rozšířit. Jako nejsnazší cesta se ukázal výběr z jídel obou
současných dodavatelů. V týdnu od 3. 10. do 7. 10. 2011 se
uskutečnil zkušební rozvoz jídel z obou škol. Zkušební týden
proběhl úspěšně a možnost vybírat ze dvou jídel zústává nastálo. Každý klient dostane při rozvozu obědů jednou za 14 dnů
vlastní jídelníček na následují dva týdny, ve kterém si zvolí,
o které jídlo má zájem. Pro informaci uvádíme ceny obědů:
J (ZŠ Jubilejní) 54,- Kč; Z (SŠ přírodovědná a zemědělská

Roznáška obědů do DPS na Revoluční ulici. Foto: J. Kudělková
NJ) 50,- Kč. Všechny ostatní záležitosti spojené s rozvozem
zůstávají stejné. Čas rozvozu 11.00—14.00 hodin, ceny dovozu
v rozmezí od 10,- do 20,- Kč (viz ceník Pečovatelské služby NJ)
a povinnost termo-jídlonosičů. Další informace naleznete na
www.psnj.cz
Pečovatelská služba Nový Jičín ráda přivítá nové zájemce
o své služby. V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici
Kateřinu Adámkovou, tel.: 556 471 018, e-mail: ps.jicinka@
novyjicin-town.cz

Poplatek
za komunální odpad — změny
Finanční odbor
g Městský úřad Nový Jičín, finanční odbor upozorňuje občany

na změny v obecně závazné vyhlášce č. 11/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů účinné
od 1. 1. 2012:
1) v čl. č. 5 osvobození a úlevy dochází ke změně v osvobození osob, které mají trvalý pobyt hlášen na adrese Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín. Osoby, které mají trvalý pobyt na adrese Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín a zároveň
nebudou příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi po dobu nejméně tří po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce, nebudou
osvobozeny. V případě, že osoby s tímto trvalým pobytem budou
příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, jsou povinny doložit
potvrzení dokládající tuto skutečnost. V takovém případě
budou tyto osoby osvobozeny (vždy na daný rok).
2) v čl. č. 6 splatnost a navýšení poplatku dochází ke
změně, kdy včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků správce poplatku zvýší o 0,5
násobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Upozornění — platby poplatku
za komunální odpad
Finanční odbor
g Městský úřad Nový Jičín, finanční odbor jako správce místního poplatku za komunální odpad, si dovoluje upozornit občany, že s účinností od 1. 1. 2011 byli rozděleni všichni poplatníci a každý poplatník (i dítě) má svůj variabilní symbol.
Proto apelujeme na občany, aby při hrazení poplatku bankovním převodem nebo složenkou uváděli vždy variabilní
symboly osob, za které poplatek hradí. V případě, že plátce
neuvede variabilní symboly nebo jednoznačnou identifikaci
(u ostatních osob, za které poplatek hradí), bude platba přiřazena pouze na jeden variabilní symbol (plátci, který poplatek uhradil). Upozorňujeme tímto občany, že může dojít k situaci, kdy na jednom variabilním symbolu bude evidován přeplatek a na ostatních variabilních symbolech nedoplatek.
Variabilní symboly budou totožné jako v roce 2011. Ty bylo
možné zjistit na finančním odboru, nebo z upozornění, která
byla doručena během roku 2011 do schránek.
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Paní Rácová oslavila stovku

Rekord v sázení stromů

Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g

Nadace Partnerství vyhlásila na 28. říjen 2011 historicky
první český rekord v sázení stromů. Protože jsme se do pokusu
o jeho dosažení také zapojili, očekávali jsme s napětím výsledky zveřejněné Agenturou Dobrý den v Pelhřimově 3. listopadu.
Celkem 6 919 nových stromů vysadilo v tento sváteční den
4 014 lidí na 211 místech republiky. Na stránkách www.nadacepartnerstvi.cz můžete nahlédnout do seznamu účastníků rekordu, který spočíval v zaznamenání celkového množství vysazených stromů a lidí s cílem kromě jiného připomenout význam stromů pro život člověka. Rekord je zapsán
v České databance rekordů a agentura jej zapíše také do nejbližšího vydání České knihy rekordů (www.dobryden.cz).
Na Novojičínsku se však v průběhu letošního podzimu vysazovalo bez ohledu na vyhlášený rekord také na dalších
místech — nové aleje stromů doplněné keřovým patrem se
v krajině objevily nejen na katastru Libhoště a ve Straníku,
ale také například v Jičině (obec Starý Jičín) a Hodslavicích.

Alej pod Libhošskou hůrkou
Ke stým narozeninám pogratulovala oslavenkyni i paní ředitelka
domova Duha Dana Jančálková
g

21. listopadu 2011 oslavila sté narozeniny paní Alžběta Rácová z Nového Jičína. Stařenka se narodila na Slovensku,
většinu svého života ale strávila v Novém Jičíně. Dnes je nejstarší obyvatelkou domova pro seniory Duha. Kromě rodiny
a zaměstnanců zařízení Duha jí přišli za město pogratulovat
místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák a vedoucí odboru školství a kultury Oldřiška Navrátilová.
Paní Rácová měla sedm sourozenců. Pracovala v zemědělství a jako pomocná kuchařka v kuchyni. Na svět přivedla
tři děti. V domově pro seniory je od roku 2004. „Věnovala se
tady hlavně ručním pracím, ale dnes už jí to nedovoluje zrak.
Má ale ráda projíž ky na kolečkovém křesle po zahradě. Ráda
poslouchá mluvené slovo, zpěv. Naše pracovnice jí předčítají
a pravidelně ji vozí do naší kavárničky,“ řekla ředitelka domova pro seniory Duha Dana Jančálková.
Stařenka se prý na oslavu narozenin velmi těšila. „Líbí se
mi to,“ reagovala na zástupy gratulantů oslavenkyně a za pomoci ošetřovatelek si připila sektem a pochutnala si na zákusku.

Výsadba stromků ve Straníku
Čestmír Pavlík, foto archiv Osadního výboru ve Straníku

Text a foto Hana Hůlová, odbor životního prostředí
Nová alej pod Libhošskou hůrkou

g Den stromů, který u nás každoročně připadá na 20. říjen,
se stal jedinečnou příležitostí k výsadbám. Tentokrát však
mělo založení nové aleje ve svažitém území pod Libhošskou
hůrkou podpořené financemi z Programu péče o krajinu spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR kromě posílení ekologicko-stabilizačaní funkce ještě jeden význam: uskutečnilo se jako poděkování panu Oldřichu Sobkovi z Libhoště,
dlouholetému spolupracovníku v oblasti ochrany přírody a krajiny, činnému v osvětových, vlastivědných, historických a publicistických aktivitách. Pan Oldřich Sobek se v letošním roce
dožívá úctyhodných 75 let. K životnímu jubileu si společně
s přáním dobrého zdraví a radosti z další činnosti dovolujeme
předat srdečné pozdravení.

Nový komunitní plán rozvoje
sociálních služeb
Lenka Galiová, odbor sociálních věcí

Osadní výbor a myslivci vysadili ve Straníku řadu nových stromků
g

V pátek 28. října 2011 se členové osadního výboru Straník
a Mysliveckého sdružení Straník zúčastnili celostátního rekordu v sázení stromů. Za finančního přispění města Nový
Jičín bylo v okolí místního hřbitova ve Straníku vysázeno pět
švestek a tři jabloně. Mimo uvedený termín bylo v dalších
dnech ještě vysázeno dalších šest švestek na jiných místech
Straníka.
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g Odbor sociálních věcí ve spolupráci s organizacemi a občany, kteří se zapojili do komunitního plánování sociálních služeb, připravuje nový dokument — komunitní plán rozvoje sociálních služeb na léta 2012—2015. Dokument popisuje nové
sociální služby, které se plánují v následujících letech ve městě
Nový Jičín rozvinout. Jedná se například o rozšíření služby
azylového domu o noclehárnu a denní místnost pro bezdomovce, vznik sociálního šatníku pro nízkopříjmové občany,
nadále zůstává nevyřešena otázka bezbariérovosti ve městě,
je vnímána potřeba vzniku pobytové odlehčovací služby a mnoho dalších témat.
Schválení dokumentu zastupitelstvem města bude předcházet veřejné připomínkování, ve kterém budete mít Vy, občané
města, možnost sdělit své náměty a doporučení k uvedenému
dokumentu. O termínu veřejného připomínkování budete informováni prostřednictvím místního rozhlasu a webu města.

Chcete si odpočinout? Využijte
respitní péči

Plán zimní údržby

Michal Holáň

g Město Nový Jičín aktualizovalo plán zimní údržby místních
komunikací a chodníků a zároveň jej doplnilo o systém kontroly
s vazbou na odpovědnost jednotlivých pracovníků technických
služeb a městského úřadu. Technické služby, které se o sjízdnost a schůdnost starají, mají na starosti přibližně 68,5 kilometrů chodníků a více než 120 kilometrů silnic.
V plánu zimní údržby je stanoveno pořadí důležitosti, podle
kterého jsou komunikace a chodníky v Novém Jičíně udržovány. V první řadě budou zabezpečovány komunikace pro hromadnou dopravu a příjezdy ke zdravotnickým zařízením. Co
se týče chodníků, schodiš a lávek, tak tady mají přednost ty
v centru a u zastávek městské hromadné dopravy. Údržba
komunikací a chodníků musí být provedena v co nejkratších
termínech.
Za zimní údržbu ve městě je odpovědný ředitel technických
služeb, vedoucí střediska místních komunikací, pracovníci
provádějící údržbu a dispečer. Kromě vedení technických služeb může kvalitu práce zimní údržby kontrolovat městská policie, odbor obecního podnikání, vedení města s radními a zastupiteli, osadní výbory. Bez významu nejsou ani podněty
občanů. Pořadí důležitosti silnic a chodníků, nebezpečná místa,
trasy pro plužení i posyp a další podrobnosti plánu zimní
údržby najdete na webových stránkách www.novy-jicin.cz

g Respitní péče. Služba, která není až tak známá a přitom
má takový přínos. Své o tom ví zejména lidé, kteří pečují o zdravotně postižené děti či příbuzné. Cílem této nové služby je
pomoci rodinným pečovatelům — umožnit jim, aby si od náročné (a mnohdy dlouhodobé) péče o své blízké odpočinuli,
mohli si vyřídit osobní záležitosti, odjet na krátký rehabilitační pobyt či dovolenou a načerpat tak nové síly k dalšímu
pečování, nebo například uklidit, opravit či bezbariérově upravit byt či domek. Osoba se sníženou soběstačností je v této
době přechodně umístěna do registrované služby při denním
stacionáři Škola života Nový Jičín, kde je jí na základě písemné smlouvy poskytována potřebná individuální péče.
Tato nová ambulantní služba pro zdravotně postižené byla
v Novém Jičíně zřízena tento rok na podzim a dalo by se říct,
že je svým zaměřením v našem okolí ojedinělá. Věříme, že o ni
bude každým rokem větší zájem, a to především v letních měsících a v předvánočním období. Služba je poskytována od
7 do 15 hodin, v případě zájmu i déle. Pečující tým tvoří pět
pracovníků. Kapacita organizace pro tuto službu je pět míst
denně.
V případě zájmu o využití služeb respitní péče při denním
stacionáři Škola života prosíme, kontaktujte telefonicky nebo
osobně naši organizaci. Rádi vám poskytneme bližší informace. Pro poskytnutí služby je nezbytné dodat správně vyplněnou žádost o respitní službu, která je spolu s potřebnými
informacemi ke stažení na www.skola-zivota.cz

Marie Machková, tisková mluvčí

Průběh prací
na stavbě kanalizace
Simona Součková, mluvčí Svazku obcí regionu Novojičínska

Nedávejte šanci kapsářům
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP Nový Jičín
g

Městská policie Nový Jičín ve spolupráci s policií ČR v prosinci zvýší svou pochůzkovou činnost v městské památkové
rezervaci, kde bude stejně jako v minulých letech Vánoční
jarmark. Hlídky zde budou v denních i nočních hodinách provádět kontroly ve zvýšené míře, ve dne zaměřené na kapesní
krádeže, v noci na vykrádání a poškozování stánků. Při těchto
kontrolách bude využíván i kamerový systém. Budou kontrolována i větší parkoviště v centru města a u obchodních domů.
Je důležité mít své věci pod kontrolou: Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli
v zadních kapsách u kalhot. Ženy, nenechávejte peněženku
a jiné cennosti vykukovat z tašek či kabelek, nenoste osobní
doklady v peněžence. Nemějte při sobě větší finanční hotovost.
Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty. V případě krádeže platební
karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu
zablokujte. Tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti
nenoste na zádech, kam nevidíte, nikdy je nespouštějte z dohledu. Ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte
různá zapínání. Uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního
koše, mějte je stále na očích! Cestou od pokladen nenechávejte vozík s nákupem bez dohledu a při překládání nákupu
z vozíku do vozidla bu te obezřetní, nenechejte odlákat svou
pozornost od svých osobních věcí.
Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí
spoluobčanům, například při podání svědectví policii. Je nutné
dávat pozor na cenné věci ve vozidlech na parkovištích, není
dobré je nechávat na sedadlech. Než odejdete od vozidla, přesvědčte se, zda je vozidlo uzamčeno a okna jsou uzavřena.

Občanská statistika, říjen 2011
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 14 dětí, z toho 4 chlapci a 10 děvčat. Přistěhovalo se 28, odstěhovalo 43 občanů. Bylo uzavřeno 14 sňatků
v Novém Jičíně, 6 v Kuníně. Počet obyvatel 24 330, zemřeli 4.
Nejstarší obyvatel města Nový Jičín: Vilém Kalíšek (21. 4.
1911).

g Výstavba nové kanalizace pokračuje v Novém Jičíně podle
stanoveného harmonogramu. Podařilo se už realizovat zhruba
kolem devadesáti procent sítě. V Žilině budou nezaasfaltované
povrchy upraveny podle požadavku technických služeb tak,
aby mohly bez větších komplikací provádět pravidelnou zimní
údržbu. Do konce roku se v této místní části Nového Jičína
předpokládá dokončení pokládky všech stok. Příští rok budou dokončeny přeložky plynu a všechny asfaltové povrchy.
V Loučce letos zbývá položit asi stometrové potrubí ve stoce
D a příští rok zbývající stoka H. V případě příznivého počasí
bude probíhat obnova asfaltových povrchů. „Předpokládáme
ukončení prací do vánočních svátků, znovu začneme na jaře,“
upřesnil zástupce správce stavby Petr Honsig, který má na
starosti technický dozor.

Program Europe Direct
Miroslava Krbová, Europe Direct
g

Středisko Europe Direct si Vás dovoluje pozvat
na výstavu „Dobrovolníci mění svět“. Výstava je
pořádána u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011. Vystavená díla jsou výběrem výherních příspěvků stejnojmenné soutěže pro mladé
lidi ve věku 14—19 let. Úkolem soutěžících bylo libovolnou technikou ztvárnit svou představu o dobrovolnících
a o tom, jak pomáhají zlepšit život jiným. Tři nejlepší týmy
vyhrály letecký zájezd do Bruselu a evropských institucí.
Dalších 14 nejzdařilejších děl se stalo součástí této výstavy.
Výstava je k vidění v minigalerii střediska Europe Direct
Nový Jičín, nově v prostorách návštěvnického centra Nový
Jičín — město klobouků, a to do 30. prosince 2011.
Ve čtvrtek 15. prosince proběhne na náměstí akce s názvem
„Vánoce v Evropě“. Akci zahájíme Ježíškovým divadlem. Pohádka s názvem „Jak Barborka čekala na Ježíška“ zavede
děti do Ježíškova světa, kde se setkají s Ježíškem a jeho
pomocníčky a zažijí s nimi spoustu dobrodružství. Poté vystoupí v rámci předsednictví Polska EU „VENIMUS“, polský
vokální soubor z partnerského města Swietochlowice. Akce
začíná v 16 hodin.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

6

Slavnost slabikáře na Dlouhé 56
Jarmila Šimurdová, Simona Drgová, foto J. Šimurdová

Školáčci z 1.D. Děti ukázaly, jak umějí číst i počítat. Třída 1.C

všech pět oborů přírodovědecké fakulty UP, tedy vědy o zemi,
fyziku, chemii, matematiku a biologii, slouží k podpoře a medializaci přírodovědných předmětů.
5. října 2011 byli žáci naší školy po slavnostní imatrikulaci
přijati do akademické obce přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, složili slib a přísahali, že vše, co
se naučí na Univerzitě dětského věku, jim bude sloužit k dalšímu vzdělávání a že tyto vědomosti budou využívat pro dobro
celé společnosti. Poprvé slyšeli studentskou hymnu a dostali
index. Slavnostní imatrikulace proběhla v nádherném prostředí Moravského divadla v Olomouci.
12. října 2011 navštívili naši „studentíci” přírodovědeckou
fakultu v Olomouci. Kurz první pomoci MUDr. Milana Brázdila, lékaře Letecké zdravotnické záchranné služby v Olomouci, byl excelentní, velice poučný a názorný. 19. října na
přednášce o dravých ptácích se žáci velice zajímavým a zábavným výkladem dozvěděli spoustu informací o životě dravců
a sov. Jak vznikají ostrovy, sopečná činnost, zemětřesení,
globální oteplování a proč se zvyšují hladiny světového oceánu? To byla témata přednášky dne 25. října.
2. listopadu přednášel dětem Lukáš Richterek z katedry
experimentální fyziky na téma Návštěva ve světě základních
částic hmoty. 9. listopadu „studentíci“ poznali, co to vlastně
je srdce, co všechno dokáže, jak pracuje a jaké je jeho místo
v lidském těle. Přednáška na téma Srdce — světový rekordman s Ivanou Fellnerovou z Katedry zoologie a antropologie
pokračovala i 16. listopadu.
Po absolvování přednášek čeká žáky 21. prosince slavnostní
promoce, kde získají diplom o absolvování UDV. Univerzita
dětského věku je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zveme na Rebely z gymplu
Andrea Dostálová
g Naši prvňáčci již více než dva měsíce každodenně otvírají
dveře své první třídy. Protože se jim jejich práce skutečně
daří, pozvali si v úterý 15. listopadu 2011 do „netradičního“
odpoledního vyučování své rodiče, aby se pochlubili svými
znalostmi a dovednostmi. Každý totiž ukázal, jak už umí číst
písmenka, slabiky a dokonce i slova. Odměnou za jejich snažení jim bylo získání vytouženého Slabikáře, který si otevřeli
keramickým klíčkem. Děti byly šikovné, vše se jim podařilo
a rodiče měli velkou radost z úspěchů svých ratolestí.

Univerzita dětského věku
Foto a text Jitka Jeřábková

Jedna z přednášek byla věnována dravcům. Slavnostní zahájení
studia proběhlo v divadle
g

V letošním školním roce podporuje ZŠ Dlouhá 56 Nový Jičín ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci účast nadaných a zvídavých žáků naší
školy na Univerzitě dětského věku (UDV). Tato unikátní aktivita v rámci projektu Medvěd (Medializace vědy), která nemá
v České republice obdoby, slaví letos 5. ročník.
Z naší školy se projektu účastní celkem 40 dětí ve věku od
8 do 12 let. UDV má podobu jednoho ročníku „normální” vysoké školy, tedy zahrnuje dva semestry, imatrikulaci, přednášky, diskuse na dané téma a promoci. Přednášky zahrnují
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Jedna repríza představení pro veřejnost se koná 20. prosince 2011
v 17 hodin ve Středisku volného času Fokus Nový Jičín

Vítězové soutěže převzali ceny
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí
g Ve středu 2. listopadu byli oceněni vítězové fotografické
soutěže „Dřevina ve čtyřech ročních obdobích“. Tu před rokem, u příležitosti Dne stromů, vyhlásil odbor životního prostředí Městského úřadu v Novém Jičíně ve spolupráci s informačním střediskem Europe Direct. Do soutěže se přihlásilo
dvanáct autorů, kteří objektivem zachytili přeměnu stromu
od jara do zimy. Všechny práce byly vystaveny v novojičínském
informačním centru.
„Chtěli jsme, aby si lidé víc všímali životního prostředí. Víme, že sledovat jeden strom po celý rok není nic snadného,“
uvedla Hana Hůlová z odboru životního prostředí. Komise,
která fotografie posuzovala, udělila první místo Rudolfu Jarnotovi z Příbora. Druhou pomyslnou příčku obsadil Jan Kopera z Nového Jičína a třetí místo patří Evě Rozkošové z Bohumína. Vítězové dostali poukázky na nákup fotografického
materiálu. Odměněni byli ale všichni účastníci soutěže. Obdrželi upomínkové listy a reprezentativní knihy o Novém Jičíně. „Fotografickou soutěž jsme organizovali poprvé a byla
úspěšná. Proto už připravujeme další. V příštím roce bude
ale tématem „Strom mého srdce“, dodala Hůlová.

Morová kaple na Hliníkách, počátek 20. století
novojičínský radní a prýmkař Kristián Rössner nechal na
místě morového lazaretu postavit kapli, která byla 16. června
1733 za veliké účasti slavnostně vysvěcena. Společně s ní byly
novojičínským farářem a děkanem Janem Františkem Hertlem vysvěceny také obrazy „Bičování Krista“ a „Svatý Karel
Boromejský uzdravuje nemocné morem.“
Oba originální obrazy společně s dalším zobrazujícím novojičínského lazebníka Mittela prosícího za nemocné morem
můžete dnes zhlédnout v rámci prohlídky stálé muzejní expozice „Ve znaku zavinuté střely.“ Muzeum je veřejnosti přístupné od úterý do pátku 8.00—12.00 hod., 13.00—16.00 hod.
a v neděli 9.00—15.00 hodin.
A na závěr otázka do příštího čísla. Víte, na kterém místě
se podle legendy v roce 1715 zastavil morový mrak a nepokračoval dál směrem na Starý Jičín?

Hana Hůlová předává ocenění Janu Koperovi. Vlasta Čejková
u svých snímků. Upomínkový list obdržela i Marie Hromádková
z Mořkova. Snímky Evy Rozkošové, která skončila na 3. místě

Ze sbírek Muzea Novojičínska
Radek Polách, Muzeum Novojičínska, foto archiv muzea
g Černá

smrt se táhla Evropou již od poloviny 14. století a kosila obyvatelstvo neúprosným způsobem. Taktéž město Nový
Jičín bylo morem několikrát zasaženo. Písemné zmínky hovoří o 748 obětech morové rány od letnic do Vánoc roku 1572.
Cestu si k nám našla opět o několik let později, kdy v letech
1585—1586 hledalo obyvatelstvo záchranu v modlitbách. Další
vlna velkého umírání přišla v roce 1624, jak píše kronikář Matyáš Scheitenhauer. Roku 1680 nemělo umírání konce a mrtvá
těla se kupila přímo uprostřed náměstí. Po jeho zažehnání
manželé Judita a Tomáš Štircnikovi nechali svým odkazem
přímo na tomto místě zbudovat roku 1710 morový sloup.
V roce 1713 se černá smrt objevila znovu a dva roky nato
plně zasáhla Nový Jičín. Lazaret pro nemocné byl tentokráte
zřízen za řekou Jičínkou na nedalekých Hliníkách. Zde působil novojický ranhojič a lazebník Gotfrid Ignác Mittel. Byl
pevnou oporou a pomocníkem v posledních chvílích mnoha
postižených. Bohužel měsíc po vypuknutí epidemie na tomto
místě 14. října roku 1715 i jeho zastihla smrt. Roku 1733

Novojičínský lazebník a ranhojič Gotfried Ignác Mittel
prosí za nemocné morem.
Anton Berger (1798—1867), olej na plátně, 1833
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Poslední pocta Václavu Ptáčkovi
Karel Chobot
g Ve středu 23. listopadu 2011 v 15.30 hod. se ve zcela zaplněné smuteční obřadní síni městského hřbitova rozloučila
novojičínská veřejnost s čestným občanem města, vynikajícím sbormistrem, zakladatelem dětského pěveckého sboru
Ondrášek, spolutvůrcem a dirigentem smíšeného pěveckého
sboru Ondráš, skladatelem, upravovatelem lidových písní, pedagogem, bravurním muzikantem, klavíristou a varhaníkem,
dlouholetým členem Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, středoškolským profesorem panem Mgr. Václavem Ptáčkem, významnou osobností kulturní historie Nového Jičína po roce 1945. Při smutečním obřadu k jeho poctě zazněla v podání Ondrášku poslední skladba V. Ptáčka, pak se připojily pěvecké sbory Ondráš
a novojičínského gymnázia a všechny tři
společně zazpívaly Ave Maria a Pod našima vršičkama, kteréžto skladby zesnulý
mistrně upravil.
Člověk 20. století, se všemi vítězstvími,
vzestupy, nespravedlnostmi, pády, slávou
i snahou o zapomnění. To vše stačil i středoškolský profesor pan Mgr. Václav Ptáček ve svém osobním životním příběhu
prožít osobně. V Novém Jičíně se narodil
8. září 1930 v rodině státního zaměstnance. První problémy ho zastihly v osmi letech, v září roku 1938, nebo musel s rodinou Nový Jičín opustit. Další přišly v roce 1948, kdy z politických důvodů málem nesměl složit maturitu na novojičínském reálném gymnáziu. Nakonec se mu přece jen podařilo
dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Nejdříve v letech 1949
až 1952 absolvoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština — hudební výchova, poté v létech
1964—1969 Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde si vzdělání rozšířil v hudební výchově, sólovém
klavíru a zpěvu. Již v době brněnských studií jako žák legendárního Františka Lýska pomáhal v jeho proslulém Brněnském dětském sboru a úzký vztah k dětským pěveckým sborům ho neopustil po celý život. V Novém Jičíně pak dlouhá
léta působil jako vážený a věhlasný profesor na zdejší Střední
pedagogické škole, od roku 1963 až do jejího zrušení, a poté
pedagogicky obohacoval základní uměleckou školu. Jak známo, Václav Ptáček v pěveckém sboru Ondráš jako zástupce
uměleckého vedoucího pomáhal Ervínu Bártkovi v jeho úsilí
vytvořit z amatérského pěveckého sdružení renomovaný
sbor uznávaný vysokou profesionalitou doma i za hranicemi.
Sám osobně pak v roce 1967 založil jiný fenomén novojičínského hudebního života, dnes ještě slavnější než Ondráš, totiž
dětský pěvecký sbor Ondrášek. Přes všechny osobní úspěchy
a úspěchy Ondrášku byl léta sledován Státní bezpečností
a měl problémy vycestovat na Západ. Často vzpomínal na
situaci prvního zájezdu Ondráše do Francie, kdy mu bylo
sděleno bez udání důvodů, že zůstává doma. Jeho politické
problémy skončily až po roce 1990.
Nepominutelnou součásti životního díla V. Ptáčka byla hudební tvorba, zasahující do mnoha žánrů. Od úprav lidových
písní přes sborové skladby, např. stále dodnes velmi oblíbené
ženské sbory, zhudebněné texty J. Seiferta (Píseň o rodné
zemi, Ukolébavka), smíšené sbory (Ave Maria) texty novojičínského básníka a přítele J. Merendy (Mému městu, Kouzelný čas), až po jeho závažnou a velmi významnou tvorbu
pro děti. Vzpomeňme např. jeho cyklus Sluníčko zpívá, dle
mnohých hudebních odborníků jedno z nejúspěšnějších děl
pro děti, které kladou hned vedle písní P. Ebena, I. Hurníka
a Z. Lukáše. Originální invence, hudební vtip a skvělá instrumentace, to jsou nejčastější slova hodnocení. A pak jsou tu
dětské písně z televizních pořadů, např. Zazpívejte si děti, texty
I. Janíka, nejčastějšího takříkajíc dvorního textaře V. Ptáčka.
Zvláštní pozornost si zasluhuje Novojičínská suita pro sóla,
dětský a smíšený sbor s doprovodem komorního orchestru,
napsaná a provedená ve spolupráci s E. Bártkem. Opomenout
nelze hudební tvorbu V. Ptáčka k televizním pořadům V po-
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hádce šaška Bumbáce, Z malované truhly, Co nevěděl Archimédes a mnohé další. Známé jsou rovněž Ptáčkovy kompozice
v oblasti populární hudby. Vynikající klavírista inklinující
k jazzu, skvělý korepetitor, člověk všestranného záběru kulturního dění. Především ale tvůrčí osobnost, milující život ve
všech jeho podobách, muž, který nikdy nepřestal pracovat
na svém díle. Poslední skladbu, která symbolicky zazněla
v úvodu smutečního obřadu, Pater noster — Otče náš, předal
Ondrášku k nastudování týden před smrtí. Ano, by léta vážně
nemocen, neustával v činnosti — skládal
pro Ondráš, Ondrášek, gymnaziální sbor,
novojičínský Sextet, orchestr základní
umělecké školy, byl neúnavným návštěvníkem všech významných kulturních událostí města Nového Jičína, vernisáží, akcí
klubu rodáků a přátel. Troufám si říci, že
ve svém hlubokém člověčenství byl renesanční osobností konce 20. a počátku 21.
století.
Z osobních zálib V. Ptáčka, dokreslujících šíři jeho osobnosti, nemůžeme opomenout zmínit, že byl leteckým modelářem
a pilotem bezmotorových letadel, člen Aeroklubu, a že po r. 1990 získal pilotní licenci
UL letadel v rámci Letecké amatérské asociace. Sportovní rybaření a myslivost, jimž
se velmi intenzivně věnoval řadu let, to
byly další koníčky. V jeho bohulibé činnosti mu po boku stála
a léta pomáhala manželka Ivana. Zvláště poslední tři roky
rodina prožívala psychicky náročné tragické chvíle vzhledem k těžké chorobě syna.
Pocty měl Václav Ptáček rád, tak jako mnozí z nás. Za své
dílo a hudební činnost byl po zásluze vyznamenán řadou cen,
především Unií českých pěveckých sborů, kde byl nositelem
zlatého odznaku s granáty, nejvyššího ocenění. Jako výraz
uznání za mimořádný přínos pro českou hudbu a sborové
hnutí mu byla v roce 2000 udělena prestižní Cena Františka
Lýska, poskytována významným českým sbormistrům, čehož si nesmírně považoval. Mnohokrát ho ocenilo i rodné město, mimo jiné titulem Významná kulturní osobnost roku 2004
či udělením titulu čestný občan města v uplynulém roce dvoutisícím desátém. Pocty, medaile. Vážil si jich, jistě. Největší
radost a pocit úspěchů ale zažíval právě na pódiu, při potlesku publika, vděčných posluchačů.
Ano, Mgr. Václav Ptáček žil a tvořil naplno. Život miloval,
ve všech jeho podobách. Neměl rád smutek. Láska, úsměv,
smysl pro humor, to bylo vedle tvůrčího zápasu jeho životní
krédo. A dovedl se radovat z úspěchů druhých. Byl neobyčejně
hrdý na úspěchy Ondrášku a úspěchy svého žáka a dirigentského nástupce, pana Josefa Zajíčka, podobně jako úspěchy
jiných sborových a hudebních těles našeho města, s nimiž spolupracoval, pomáhal jim, tvořil pro ně. Prožil bohatý, hudbou,
uměním, láskou, tvůrčím vzepětím vrchovatě naplněný život.
Stále měl nepřeberné množství plánů do budoucna, ale jeho
čas, vyměřený na tomto světě vezdejším, skončil.
V pátek 18. listopadu 2011 nás zastihla nenadálá zpráva,
že odešel za vyšším údělem, za svými dříve zesnulými přáteli
hudebního a kulturního světa. Novojičínskou veřejnost postihla další nenahraditelná ztráta.
Milý Václave, nastává nejtěžší okamžik rozloučení především jménem kulturní a hudbymilovné veřejnosti, nás, obyčejných občanů města Nového Jičína. Bylo nám ctí a potěšením
se s Tebou setkávat, pobýt v Tvé blízkosti, být účastni Tvého
lidského a kulturního pohledu na svět. Loučíme se verši Tvého
přítele, novojičínského básníka Jaroslava Merendy:

A kdybys jenom jednu píseň složil, píseň, co nedala by klidně
spát, při které k smrti znavený by ožil a chromý vstal a začal tancovat, a oba zpívali by, jen tak, pro radost, že se jim síla vrátila
zas do žil — takovou kdybys jednu píseň složil, tou písní jedinou
řekl bys víc než dost.
Václav Ptáček celým hudebním životem vskutku řekl víc
než dost, a mnohé, mnohé navíc. Odešel, jeho písně zůstaly.
V našich srdcích bude chybět. Čest jeho památce!

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
g Čtvrtek 1. prosince v 19.00 hod. IGOR ARDAŠEV — klavír,
GRAFFE KVARTET. Graffovo kvarteto patří mezi přední
česká kvarteta mladé generace. Na koncertu se představí
spolu s Igorem Ardaševem. Brno. Předplatné KPH, malý
sál. Předprodej od 1. 11.
g Úterý 6. prosince v 18.00 hod. HLADKÁ HRANA. Šest
postav se potkává jednoho namáhavého dne plného zvratů
u jídelního stolu. By v pohybe/B in Motion Bratislava.
Předprodej od 22. 11.
g Středa 7. prosince v 19.00 hod. V. Blažek, Z. Podskalský, E. Illín, V. Hála: SVĚTÁCI. Divadelní adaptace notoricky známé filmové hudební komedie. Úprava a režie: Lumír
Olšovský. Agentura Háta, Praha. Předprodej od 11. 10.
g Čtvrtek 8. prosince v 19.00 hod. S NEBÝVALOU OCHOTOU… Recitál Marty Kubišové. Nejnovější recitál legendární pěvecké hvězdy. Hostem večera bude Milan Hein,
doprovází hudební skupina Petra Maláska. Divadlo Ungelt, Praha. Předprodej od 11. 10.
g Pátek 9. prosince v 19.00 hod. Petr Iljič Čajkovskij: LOUSKÁČEK. Balet, který měl premiéru v roce 1892, vznikl
podle povídky E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král.
Za více než sto let od své původní premiéry prošel mnoha
proměnami a jeho obliba neustále vzrůstá. Moravské divadlo Olomouc. Předplatné sk. A. předprodej od 1. 11.
g Neděle 11. prosince v 16.00 hod. Bronislava Krchňáková, Hana Mikolášková, Sergej Sanža: KUTILOVÉ
aneb JAK SE STAVÍ DŮM. Sólo pro dva muže a sadu
ručního nářadí. Dva kamarádi, kteří umí každý ode všeho
trochu, se jednoho dne rozhodnou, že si postaví dům svých
snů. Divadlo Polárka, Brno. Předplatné sk. Čtyřlístek.
Předprodej od 1. 11.
g Úterý 13. prosince v 16.30 a v 19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT žáků ZUŠ Nový Jičín. Předprodej ve foyer Beskydského divadla 7. a 8. 12. od 14.00 do 17.00 hod.
g Čtvrtek 15. prosince v 19.00 hod. Petr Kolečko, Tomáš
Svoboda: JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK. Hra věnovaná
významné kladenské osobnosti, Jaromíru Jágrovi, balancující na hraně tragikomedie, pohádky a grotesky. A možná
i muzikálu! Městské divadlo Kladno. Předplatné sk. D.
Předprodej od 1. 11.
g Sobota 17. prosince v 19.00 hod. ONDŘEJ HAVELKA
a jeho MELODY MAKERS uvádějí POTKAL JSEM SVŮJ
SEN. Pocta českému swingaři Jiřímu Traxlerovi. Hot Jazz,
Praha. Předprodej od 11. 10.
g Pondělí 19. prosince v 18.00 hod. NEBE, PEKLO, RÁJ
V MUZIKÁLECH. Sólisté Městského divadla Brno uvedou
další muzikálové melodie a nesmrtelné šlágry. Brno. Předplatné sk. S. Předprodej od 29. 11.
g Úterý 20. prosince v 18.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SBORU ONDRÁŠ. Nový Jičín, předprodej
od 29. 11.
g Pondělí 26. prosince v 16.00 hod. ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Jako host
vystoupí Barokní trio ZUŠ Nový Jičín. Beskydské divadlo
ve spolupráci s Muzeem Novojičínska. Trámový sál Žerotínského zámku. Koncert se koná za finanční podpory
města Nového Jičína. Předprodej od 29. 11.
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Čt 1. a pá 2. 12. v 18.00 hod., so 3. a ne 4. 12. v 16.00 hod.
a v 18.00 hod. KOCOUR V BOTÁCH. Ve filmu zastihneme
hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným
zlobrem Shrekem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu
vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé
oči dokázaly podvádět a krást? Mládeži přístupno, Digital 3D, 90 min., dabing.
g Čt 1. až ne 4. 12. ve 20.00 hod. HRANAŘI. Český akční
thriller — aktuální téma mafiánských praktik v byznysu
i v politice. Do 15 let nevhodný, Digital 2D, 96 min.
g Po 5. až st 7. 12. v 18.00 hod. OCELOVÁ PĚST. Příběh
bývalého boxera (Hugh Jackman), jehož milovaný sport
ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako on
už do něj nadále nijak nezapadají. Mládeži přístupno,
Digital 2D, 127 min., dabing.
g Po 5. až st 7. 12. ve 20.30 hod. MILOVANÍ. Francouzský
film s prvky muzikálu odehrávající se i v Praze. Hrají C. Deneuve, její dcera Ch. Mastroianni, P. Liška, M. Forman aj.
Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 139 min., titulky.
g Čt 8. až ne 11. 12. v 16.00 hod. MICIMUTR. Nová česká
výpravná pohádka s L. Šafránkovou, V. Dykem či J. Bartoškou. Mládeži přístupno, Digital 2D, 89 min.
g Čt 8. až ne 11. 12. v 18.00 a ve 20.15 hod. VĚC: POČÁTEK.
V Arktidě objeví vědci podivné stvoření, které je schopno
změnit se v dokonalou kopii jakéhokoliv živého organismu
a z něhož se stává vražedná hrozba. Do 15 let nevhodný,
Digital 2D, 106 min., titulky.
g Po 12. až st 14. 12. v 18.00 hod. RUMOVÝ DENÍK. Johnny
Depp jako novinář na volné noze si chce vydobýt své místo
na slunci — a za nejlepšího přítele si zvolil láhev rumu. Do
12 let nevhodný, Digital 2D, 110 min., titulky.
g Po 12. až st 14. 12. ve 20.15 hod. VENDETA. Ondřej Vetchý
proti Oldřichu Kaiserovi v thrilleru, který se vám zadře pod
kůži. Do 15 let nevhodný, Digital 2D, 90 min.
g Čt 15. až ne 18. 12. v 16.00 hod. VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA.
Odpově na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak
to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny
dárky? Mládeži přístupno, Digital 3D, 98 min., dabing.
g Čt 15. až ne 18. 12. v 18.00 a ve 20.15 hod. MISSION:
IMPOSSIBLE — GHOST PROTOCOL. V čtvrtém díle tým
vedený E. Huntem (Tom Cruise) posune hranice nemožného
ještě o něco dál. Do 15 let nevhodný, Digital 2D, titulky.
g Po 19. až st 21. 12. v 18.00 hod. ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
Romantická komedie odehrávající se během nejkouzelnějšího večera roku. Mládeži přístupno, Digital 2D, titulky.
g Po 19. až st 21. 12. ve 20.00 hod. BASTARDI 2. Pokračování českého filmu začíná krátce po smrti největšího bastarda M. Dostála. Film o pomstě, stavu společnosti a vztazích mezi lidmi. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 98 min.
g Čt 22. a pá 23. 12. v 16.00 hod., ne 25. a po 26. 12. v 16.00 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3. Chipmunkové jsou zpět a také
o letošních Vánocích to pořádně rozpiští! Mládeži přístupno, Digital 2D, 87 min., dabing.
g Čt 22. a pá 23. 12. v 18.00 hod. PŘIZDIS*ÁČI. Parta čtyř
nepřizpůsobivých puberáků se vydává na výlet na Krétu.
Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 96 min., titulky.
g Ne 25. a po 26. 12. v 18.00 a ve 20.15 hod. TWILIGHT
SÁGA: ROZBŘESK, 1. část. Věčností to teprve začíná. Do
12 let nevhodný, Digital 2D, 111 min., titulky.
g Út 27. a st 28. 12. v 16.00 hod. VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA.
Mládeži přístupno, Digital 2D, 98 min., dabing.
g Út 27. a st 28. 12. v 18.00 hod. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI, 2. část. Finále úspěšné čarodějnické ságy,
ve kterém Harry postoupí závěrečnou bitvu. Mládeži přístupno, Digital 2D, 130 min., dabing.
g Čt 29. a pá 30. 12. v 16.00 hod. ŠMOULOVÉ. Rodinná komedie. Mládeži přístupno, Digital 2D, 86 min., dabing.
g Čt 29. a pá 30. 12. v 18.00 hod. ALOIS NEBEL. Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu nominovaná na Oskara. Mládeži přístupno, Digital 2D, 87 min.
g
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... a Klub Galerka
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, do 9. prosince 2011. Otevřeno: pondělí
až pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00 hodin.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

1.—16. 12., městská knihovna, po—pá 8.30—18.00 hod. DŘEVĚNÉ HLAVOLAMY, výstava. Hlavolamy z ušlechtilých dřevin jako švestka, jabloň, ořech, akát, hruška, javor. Jejich
tvůrce Václav Obšivač z Frenštátu pod Radhoštěm dnes patří
k nejvyhledávanějším designérům hlavolamů a v jeho dílně
vznikají nejoriginálnější prostorové rébusy u nás.
g 2. 12. (pá) Klub Galerka, 19.00 hod., 60,- Kč. THE TRUTH
IS OUT THERE + SMASHED FACE, nejtvrdší koncert tohoto roku v Galerce, konečně metalový masakr.
g 3. 12. (so) Klub Galerka, 19.00 hod., 60,- Kč. CWRKOT &
BLUE STONES, bluegrassový večer.
g 3. 12. (so) Čajovna Archa, 19.00 hod., 50,- Kč. JAMISON
YOUNG, australský indie-folk. Jamison Young, australský písničkář a světoběžník se představuje v rámci „tour po čajovnách“.
g 4., 7., 14., 18., 12. (ne) Čajovna Archa, 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 6. 12. (út) Masarykovo náměstí, 10.00 hod. DEN S MIKULÁŠEM, v rámci předvánočních trhů, v 17.00 hod. slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu, v 17.15 hod. Cimbálová muzika
Trojačka.
g 6., 13., 20., 12. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MAGIC.
THE GATHERING, klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek
pro všechny hráče Magic.
g 8. 12. (čt) Masarykovo náměstí, 12.00 hod./16.00 hod. KOLEDNÍCI Z TYRŠOVKY, v rámci předvánočních trhů. Program žáků ZŠ Tyršova Nový Jičín.
g 10. 12. (so) Čajovna Archa, 8.00 hod. ČAJOVÝLET NA SALAŠ, přírodní osvěžení. Sraz v 8.00 hod. u čajovny. Pěší pochod přes pole a luka směrem k Salaši a Bernarticím n. O.,
průzkum okolních lesů spojený s pitím lesního čaje a s opékáním proviantu.
g 12. 12. (po) Masarykovo náměstí, 16.00 hod. MADE IN 60’S,
v rámci předvánočních trhů. Kapela, která zpříjemní předvánoční čas hity 60 let.
g 15. 12. (čt) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. VZTAHY,
LÁSKA, SEBELÁSKA, ROVNOVÁHA, přednáška o duchovních a energetických principech. Vhodné pro každého zájemce, na věku ani pohlaví nezáleží. Vhodné pro začátečníky i pokročilejší v seberozvoji. Pro každého, kdo má pocit, že se mu
nedaří ve vztazích. Přednášející Lucie Hovjacká (Ostrava).
g 17. 12. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. ŠITKREDIT, dokument z cyklu Jeden svět produkovaný společností Člověk v tísni, dává kromě hlavního tématu (novodobé lichvy) nahlédnout
i do problematiky chudoby a sociálního vyloučení.
g 17. 12. (so) Masarykovo náměstí, 8.00 hod., FLAŠINETÁŘ,
v rámci předvánočních trhů. Zavzpomínáme na pouliční muzikanty dřívějších dob.
g 19. 12. (po) Masarykovo náměstí, 16.00 hod., ONDRÁŠ,
pěvecký sbor s vánočně laděným programem, v 17.00 hod.
pouštění balónků Ježíškovi (spolupořádá MAMI, rodinné centrum). V rámci předvánočních trhů.
g 20. 12. (út) Masarykovo náměstí, 15.30 hod., ONDRÁŠEK,
dětský pěvecký sbor, 16.00 hod., ACOUSTIC IRISH, irská
a keltská hudba ve vánočním kabátě.
g 21. 12. (st) Masarykovo náměstí, 16.00 hod. QUANTI MINORIS, středověký pouliční bigbeat.
g 22. 12. (čt) Masarykovo náměstí, 10.00—16.00 hod., NAHLÉDNUTÍ DO BETLÉMSKÉ STÁJE, živý Betlém, v 16.00 hod. pěvecký sbor NOVOJIČÍNSKÝ SEXTET POHODA.

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

KLIDNÉ SVÁTKY A KRÁSNÝ NOVÝ ROK
PŘEJE MěKS NOVÝ JIČÍN!
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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 3. prosince od 8.30 hod., ZŠ Dlouhá. BASKETBALOVÝ TURNAJ. SVČ Fokus pořádá v sobotu 3. prosince od
10.00 hodin v hale ZŠ Dlouhé již třetí ročník turnaje v basketbalu pro dorost a dospělé s názvem „SiViČo CUP“. Přihlásit svůj tým můžete do 1. 12. 2011 (kapacita týmů je omezena).
Startovné na tým je 500,- Kč, které se zaplatí u prezentace
v 9.30 hod. Více informací naleznete na našich webových stránkách nebo telefonním čísle 732 734 208.
g Neděle 4. prosince od 8.30 hod., SVČ FOKUS. MIKULÁŠSKÝ STOLNÍ TENIS. Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro
neregistrované hráče. Cena: 30,- Kč/hráč. Kategorie: mladší
žáci a žákyně: 6—12 let; starší žáci: 13—18 let; starší žákyně: 13—18 let; muži a ženy: 18 a více let. Informace: Pavel
Sedlář 737 970 008, sedlar@fokusnj.cz
g Pondělí 5. prosince, Masarykovo náměstí. DEN S MIKULÁŠEM. Mikuláš přijde pozdravit malé i velké děti se svými
pomocníky anděly a čerty. Dopolední program 9.30—11.30 hod.
pro MŠ, odpoledne 13.30—15.00 hod. pro ŠD a od 16.00 hod.
pro veřejnost. V 17.00 hod. bude rozsvícení vánočního stromu.
Dárek dostává každé dítě.
g Úterý 6. prosince od 9.30 hod., zimní stadion. MIKULÁŠ NA
LEDĚ. SVČ Fokus ve spolupráci s HC NJ vás srdečně zvou
na bruslení a soutěžení s Mikulášem. Úterý 6. prosince 2011
od 9.30 do 11.00 hodin (mateřské školy). Cena: pro všechny
v kostýmech Mikulášů, čertů a andělů — bruslení zdarma.
g Sobota 17. prosince od 9.00 hod., SVČ FOKUS. PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA. Výroba vánočních svícnů a dekorací z přírodnin. S sebou: svíčky, případně dekorační drobnosti (sušené
ovoce, stuhy) a děti jablíčka. Vstup: 30,- Kč. Informace: Radka
Hrubá, tel.: 777 650 230.
g Čtvrtek 22. prosince, Masarykovo náměstí. BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA. SVČ Fokus ve spolupráci s Rybářstvím Haška — Hustopeče nad Bečvou Vás srdečně zve na 1. ročník Běhu
o vánočního kapra, který se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince
2011 na Masarykově náměstí. Od 9.30 do 10.30 hod. pro MŠ,
odpoledne od 13.30 do 14.30 hod. pro ŠD a od 16.00 hod. pro
veřejnost. Startovné: 10,- Kč (MŠ a ŠD), veřejnost 20,- Kč. Vítěz
každé kategorie získá v cíli živého vánočního kapra, všichni
účastníci získají keramického kapříka. Bližší informace a rozdělení do kategorií najdete na www.fokusnj.cz
g Pátek 23. prosince od 9.00 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. Vítěz obdrží pokerový
kufřík 300 ks žetonů a photo papír 20 ks, druhý se třetím se
podělí o laserovou myš, DVD média 20 ks a photo papír 40 ks.
Startovné: 40,- Kč za hráče. Turnaje se může zúčastnit maximálně 40 hráčů. Informace: J. Lokša, tel.: 732 734 208; loksa
@fokusnj.cz
g Čtvrtky a pátky od 15.00—19.00 hod., KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (1., 2., 8., 9., 15., 16., 22. prosince). 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 Neděle od 7.30 do 8.45 hod., zimní stadion, ZÁBAVNÉ
BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI (4., 11., 18. prosince). SVČ
Fokus Nový Jičín ve spolupráci s HK NJ připravil pro rodiče
s dětmi zábavné bruslení. Každou neděli od 7.30 do 8.45 hod.
bruslení a soutěžení pod vedením trenérů. Akce je zdarma.
Nutné jen vybavení: přilba, brusle, rukavice a hokejová hůl.

g

Do 23. února 2012. KERAMIKA, SKLO, PORCELÁN ZE SBÍREK MUZEA NOVOJIČÍNSKA.
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 9. prosince 2011. VÁNOCE VE MĚSTĚ.
Předvádění lidových technik spojených s obdobím
adventu a Vánoc. Program pro děti s možností výroby tradičních vánočních ozdob (zadáno pro školy).
g Úterý 13. prosince 2011, 16.30 hod. TAJEMSTVÍ VÁNOC.
Melodramatické vyprávění o Vánocích a jejich magické moci
pro evropskou společnost. Viola Mgr. P. Drkula, PhD., mluvené
slovo Mgr. V. Michalička. Vstupné: 30,- Kč. Trámový sál.
g Pondělí 26. prosince 2011, 16.00 hod. ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT. Tradiční koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Jako host vystoupí Barokní trio ZUŠ Nový Jičín.
Vstupné: předprodej v pokladně Beskydského divadla 120,- Kč,
na místě 150,- Kč. Trámový sál.
Otevírací doba: úterý až pátek 8.00—12.00, 13.00—16.00 hodin;
neděle 9.00—15.00 hodin.
Otevírací doba o vánočních svátcích: sobota 24. 12. zavřeno;
neděle 25. 12. zavřeno; pondělí 26. 12. od 9.00 do 15.00 hod.,
sobota 31. 12. zavřeno; neděle 1. 1. 2012 zavřeno.

Břetislav Janovský odešel
Jan Zemánek

Břetislav Janovský a ukázka jeho tvorby
g

27. října 2011, tři dny před dovršením 86. narozenin, nás
opustil Břetislav Janovský, malíř a pedagog, dlouholetý středoškolský profesor Střední pedagogické školy v Novém Jičíně,
významná osobnost regionální kulturní scény.
Břetislav Janovský se narodil 30. 10. 1925 v rodině řídícího
učitele ve Slušovicích. Výtvarného vzdělání dosáhl na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde v letech 1945—50
studoval u známých profesorů malířů Boudy, Salcmana a sochaře Lidického. Při studiích na Karlově univerzitě poznal
Olgu, pozdější středoškolskou profesorkou hudební výchovy,
se kterou se v roce 1950 oženil a která ho následovala do
všech profesních působiš.
Do Nového Jičína přichází jako zralý malíř s pedagogickou
zkušeností ze vsetínského gymnázia, z působení na Pedagogickém institutu v tehdejším Gottwaldově (dnes opět Zlín)
a Vysoké škole pedagogické v Olomouci. Podílí se na koncepci
výuky na pedagogické škole, kde důraz na profesi budoucí
učitelky mateřské školy je položen na tři výchovy: výtvarnou,
hudební a tělesnou. Výukou výtvarné výchovy získávají budoucí absolventky vynikající základ a erudici spolu se schopností kreativně rozvíjet estetické vnímání u malého dítěte.
V této veleúspěšné činnosti je mu partnerem na poli hudebním manželka, středoškolská profesorka Olga Janovská, vyučující hudební výchovu a se stejnou měrou aplikuje výchovu
hudbou i z pozice dirigentky dívčího pěveckého sboru. (Cítím
potřebu zmínit další osobnosti pedagogického sboru, prof. Pavlíka, prof. V. Ptáčka, Dr. I. Janíka, prof. A. Mohaplovou — to
pro představu, jakému renomé se škola těšila.)
A byl to Břetislav Janovský, který mi ve školním roce 1969/70
dává šanci, coby ještě studentu 5. ročníku Filozofické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci, zapojit se do tohoto kvasu
s možností vyučovat výtvarnou výchovu. Byl výborným rádcem a jak studentkám neodpustil a neslevil z kvality, vyžadované k úspěšnému a tvořivému dosažení výsledku, fundamentálně potřebného pro jejich budoucí praxi a povolání,
podobně, ale z pozice přátelství a nadhledu, ovlivnil i moje
pedagogické začátky. V tomto období Břetislav Janovský zorganizoval úspěšnou a velkou výstavu výtvarných prací studentek všech ročníků Střední pedagogické školy ve Vlastivědném ústavu okresu Nový Jičín ve zdejším Žerotínském
zámku. Pochopitelně i v dalších letech rozvíjel kulturní školní
aktivity, jeho jméno je trvale spojeno s vynikající pedagogickou činností na Střední pedagogické škole v Novém Jičíně.
Učitelské poslání Břetislav Janovský naplňuje až do svých
61 let, kdy odchází do důchodu.
Ovšem největší celoživotní zálibou mu byla aktivní malířská činnost. Z různých citací z katalogů jeho četných výstav či z novinových článku napsaných o tvorbě Břetislava
Janovského všeobecně zaznívá, že soubor jeho výtvarných
prací je nasycen nejvýraznějšími součástmi moderního světa:
dynamikou pohybu, rytmem i melodií života, hmotou, barvami
i světlem. Mezi hlavní témata výtvarné práce patří úcta ke
kráse ženy a hudba (dixieland, jazz). Na skupinových a samostatných výstavách předvedl své kompozice naplněné vnějším
i vnitřním dynamizmem a svébytnou výtvarnou strukturou.
Hlavním inspiračním pramenem mu byly pohyb, rytmus, děj
prostřednictvím ženské figury a její spirituální dimenze. Ženské tělo bylo stálou inspirací, převažoval výrazný příklon
k linii a dynamické expresi. Dosahuje silného dramatického
účinku figurálních kompozic s důrazem na lineární melodii.
Atmosféra hudby, především jazzu v dixielandovém podání je
pak druhým inspiračním zdrojem.
Kompozice, barevnost a důraz na linii, která se splétá z výchozích obrysů figur muzikantů do křivek zhmotňujících melodii a žijících již svým životem, patří k stylizovaně abstraktním plátnům v hodnotovém žebříčku stojících hodně vysoko.
Ve své tvorbě Břetislav Janovský používal jak klasické olejové a temperové barvy, uhel, pastel, tak i tiskařské barvy
a experimentoval s různými materiály. Pozoruhodné jsou i další
kompoziční a technické postupy, které autor ve své práci volí.
Novátorsky rozhoduje o zvolených materiálech a nástrojích.
Lehkost, neuhasitelná svítivost, hutná pasta hmoty olejové
nebo grafické barvy, naválené a nastříkané v plochách a liniích, se stávají adekvátními nositeli autorových záměrů. Vystavoval své obrazy v mnoha českých i zahraničních muzeích
a galeriích, jako člen Unie výtvarných umělců České republiky
se zúčastnil všech společných výstav v Novém Jičíně, Frenštátě p. Radhoštěm, Vsetíně od roku 1990, z poslední doby je
vhodné zmínit samostatnou výstavu v evropském parlamentu.

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

Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce na zajímavou přednášku svého místopředsedy — středoškolského profesora pana Mgr. Jaroslava Bělíka na téma Devadesáté narozeniny českého reálného gymnázia v Novém Jičíně.
Přednáška se uskuteční ve středu 7. prosince 2011 v 16.30 hod.
v klubových místnostech na baště. V úterý 20. prosince 2011
v 18 hod. v sále Beskydského divadla doporučujeme navštívit
tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Ondráš, tentokráte v úzké spolupráci s cimbálovou muzikou Plamínky z Kopřivnice. Ve čtvrtek 29. prosince 2011 zveme všechny členy
k vánočnímu posezení v klubových místnostech na baště
zcela určitě s hudebně pěveckým překvapením.
A protože lodička našeho celoročního klopotného úmorného snažení pomalu připlouvá do konečného přístavu, poutník či pocestný se vrací domů, přejme všem lidem dobré vůle
radostnou poetickou vánoční pohodu plnou naděje, lásky a víry,
opět se ponořme do tajemného kouzelného svatého večera
narození Jezulátka a doufejme, že nás hvězda štěstí bude
provázet na každičkém kroku. Veselé vánoce a požehnaný
Nový rok léta Páně 2012!
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Novojičínský rodák Josef Válek
Karel Chobot, foto archiv J. V. Design
g Skromný, nenápadný výtvarník, člen Unie výtvarných
umělců České republiky 24 —
Arkáda Nový Jičín, uznávaný
odborník v oboru užité grafiky, vynikající osobnost českého grafického designu, nositel mnoha domácích i mezinárodních uznání, oslavil
v listopadových dnech malé
životní jubileum.
Narodil se 10. listopadu 1946,
v rodném Novém Jičíně vychodil základní školu a vyučil
se písmomalířem. Na počátky
výtvarné kariéry sám v publikaci Josefa Kramáře Valašsko-meziříčské starožitnosti 2
vzpomíná takto: „Po vyučení jsem pracoval v bývalém novojičínském výrobním družstvu Bytprům, kde jsem fládroval
dřevo, tedy maloval jsem na dřevo různé tvary letokruhů.
Jako mladík jsem navštěvoval tehdy založený Klub 65 a pro
stěžejní programy, např. večery poezie, vytvořil sérii plakátů.
Těch si všiml tehdejší ředitel Domu kultury a vzdělávání, zalíbily se mu a nabídl mi místo v okresním kulturním středisku.
Tady na oddělení propagace jsem strávil celých 17 let“. Plakáty, publikace a katalogy pro amatérské fotografy v celé republice, to jsou začátky Josefa Válka, jimiž se stával známým.
Z tohoto období připomeňme výroční brožůrky pěveckých
sborů Ondráš a Ondrášek, dodnes poetické svou jednoduchostí. V roce 1982 vzhledem k zhoršujícímu se zdraví (od
mládí trpí oční vadou) odchází ke svobodnému povolání. Nadále se zabývá propagační užitou grafikou a také typografií.
Je známý tím, že dovede do určité míry pouze za použití písma
vytvořit kompozici nebo také obraz, jak ostatně sám vyznává.
Svůj umělecký výraz charakterizuje jako vyhraněný názor na
věc promítnutý do stylu a ovlivněný současnými dnes již světovými trendy. To už ale od roku 1966 žil ve Valašském Meziříčí, kde v domku v místní části Krhová bydlí dodnes.
Ze své tvorby si Josef Válek nejvíce cení sérii plakátů pro
fotografy zvučných jmen jako Vladimír Birgus, Miloslav Stibor či grafické značky — loga pro řadu firem a institucí, např.
pivovary Hanušovice, Starobrno, či Arboretum Nový Dvůr,
Beskydské divadlo Nový Jičín, Třinecké železárny, Váhala
Hustopeče nad Bečvou, stavební společnost Nosta Nový Jičín,
rakouskou stavební společnost Velox, velkoobchod papírem
Smoza Hranice na Moravě, Fleret likérku ve Frenštátě pod
Radhoštěm, Country radio Melody Praha, soubor písní a tanců
Malá Jasénka ze Vsetína, pro mezinárodní folklórní festival
Vsetínský krpec, valašskomeziříčské firmy, zvláště Mlékárnu
Valašské Meziříčí (se kterou mimochodem spolupracuje již
přes dvacet let), Klub rodáků a přátel města Nový Jičín a mnohé
další, nebo jich čítá do stovek. Vytvořil ale i řadu katalogů,

Ukázka z díla Josefa Válka
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prospektů, obalů na potravinářské zboží, na gramofonové
desky i CD, vystavoval na Bienale v Brně, ve Varšavě, Lahti,
Connecticutu v USA, v Mexico City, v Toyamě v Japonsku,
v kanadské Ottawě, získal první místa na soutěžích World
Design Contest v Ottawě. Celý život rád cestuje a navštívil řadu
evropských zemí, Skandinávii, Severní a Jižní Ameriku, Kubu,
Rusko, Japonsko. Za velký úspěch považuje, že několik jeho
logotypů bylo zařazeno v prestižní publikaci Czech logo
1989—2008.
Přehlídka dosavadní úspěšné životní tvorby Josefa Válka
by nebyla úplná, kdybychom nepřipomenuli jeho přátelskou povahu, lidské člověčenství, ale především houževnatost, pracovitost, píli, nápaditost, talent. Rád přijímá ve svém domku
hosty, a oni se rádi vracejí. Přátelé dávní i novodobí, ale také
evropští či světoví velikáni, nebo jeho ateliér navštívily desítky osobností uměleckého světa — např. uznávaný filmový
režisér Vojtěch Jasný, držitelka Oscara Markéta Irglová, překladatelka české dětské literatury (mimo jiné i populárního
Krtečka) do Japonštiny Yuko Kimura-Tanabe, americký architekt a designér Georg Spacek, syn majitele fulneckého zámku
a dlouholetého poslance parlamentu Československé republiky v době mezi válkami.
Josef Válek neustává a plný elánu tvoří dále. Jednou z posledních prací byla i velmi zajímavá pozvánka a plakát na
výstavu Akce těla. V publikaci Nový Jičín historický a současný jsem napsal:
„Tak jako výtvarníci manželé Soňa a Jan Zemánkovi vychovávají v novojičínské Základní umělecké škole nadějné talenty, tak přirozeným inspirujícím způsobem působí významný
grafik, nesoucí mnohá evropská ocenění, novojičínský rodák
Josef Válek, jehož rukopis nacházíme u dalších grafiků, např.
Josefa Šamaje nebo Milana Matouše. Takže můžeme hovořit
o Válkově mistrovské škole“. Josefe, mnoho zdraví a na další
úspěšná výtvarná díla!

Leopold Hohl, třetí 125 letý jubilant
Text a foto Pavel Wessely
g Ke dvěma letos 125letým novojičínským výtvarným umělcům
(A. Kolig a O. Mlčoch-Kraigher)
přibyl v listopadu třetí. Je jím
sochař Leopold Hohl, naší veřejnosti snad nejméně známým
z té řady novojičínských výtvarníků minulosti. Při tom jistě každý z nás už někdy zhlédl jeho
asi nejznámější dílo, bronzovou
sochu darmošlapa, inspirované
známým dílem Josefa von Eichendorfa, které je už druhým
rokem ke zhlédnutí ve stálé expozici Muzea Novojičínska (na
snímku). Nepřehlédnutelné jsou
jeho náhrobní sochy na městském hřbitově a zejména pak
památník padlých v otevřeném
Socha Darmošlapa je k vidění prostoru obřadní síně.
Leopold Alois Hohl se narodil
v novojičínském muzeu
13. listopadu 1886, tedy před 125
lety, v Novém Jičíně na Hoblíkově ulici v domě č. 14, kde se
dnes nachází ubytovací zařízení Odborného učiliště a Praktické školy. Po třech letech učňovských (převážně v oboru
dřevořezbářství) byl mladý Hohl v r. 1907 přijat na vídeňskou
Akademii výtvarného umění. Studia uzavřel vytvořením sochy
svatého Jiří na koni v životní velikosti, za kterou získal prestižní cenu. Svou bohatou tvorbou byl znám daleko za hranicemi rodného Kravařska, především ve Vídni. Tam také, přesněji ve známé vinařské části Grinzing, objevili „Rodáci“ na
své cestě po stopách významných krajanů jeho dílo — artefakt, kterým je připomínána dlouhá historie této proslulé
vinařské čtvrti. Plodný život tohoto umělce skončil žel tragicky, když jej ve věku 82 let srazila při přecházení jedné
vídeňské ulice tramvaj. Není známo, že by umělecká tvorba
Leopolda Hohla byla souhrnně zpracována. Mohl by to být
námět pro studenty historie umění?

Klub rodáků na cestách
Text Karel Chobot, foto František Holub

porozumění na Červené hoře byla víc než symbolickou tečkou
letošního zářijového studijního putování klubu rodáků.
Jak už to bývá u klubu rodáků dobrým zvykem, bylo to
studijní, přátelské putování za přátelstvím, dychtivé poznávání a nalézání stop našich předchůdců, poznávání historie
a současnosti obyčejného života partnerského města. Šířili
jsme dobré jméno starobylého Nového Jičína a právě tak srdečně a přátelsky byli vítáni a vnímáni. Evropa je opravdu
otevřena všem lidem dobré vůle a těmi jsme se snažili být.
Nevšední cestu připravil a zájezd vedl, monitoroval, psychicky
a lidsky usměrňoval, občas se svatozáří nad hlavou, předseda
klubu pan Pavel Wessely, který vše zvládal, jako obvykle, s charismem a elegancí jemu vlastní — a proto poděkování všech
účastníků i výše podepsaného autora těchto řádků mu právem náleží, tak jako poděkování městu Novému Jičínu, bez
jehož vstřícnosti bychom naše předsevzetí neuskutečnili.

Jaroslav Merenda oslavil
významné životní jubileum
Text a foto Marie Machková

Prodloužení cesty porozumění na Červené hoře o klubem
věnovanou kachli. Přijetí v Swietochlovicích na radnici prezidentem města. Pamětní dům Josefa von Eichendorfa
g Říká se, že přátelství je třeba oživovat novými návštěvami.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína po loňské pauze
při svém letošním studijním putování ve dnech 14.—17. září
2011, tentokráte Polskem, po stopách významných osobností
Nového Jičína a blízkého okolí tak bohatě činil. A je třeba
upřímně konstatovat, že všude, kam zavítal, se setkával s ryzím přátelstvím a srdcem na dlani.
Cestou za přáteli partnerského města Swietochlowice jsme
poznali bývalé hlavní město Polska až do roku 1596, totiž
starobylý Krakov s majestátním královským hradem Wawel.
Je ovšem pravda, že prvním hlavním městem polského knížectví od poloviny 10. do poloviny 11. století století bylo Hnězdno, sídlo arcibiskupů, nejstarší církevní metropole Polska,
kde byl r. 999 původně pohřben po mučednické smrti v Prusku
svatý Vojtěch (957— 997), druhý pražský biskup, pocházející
ze starobylého českého rodu Slavníkovců. Jeho nevlastní
bratr Radim se pak roku 1000 stal prvním hnězdenským arcibiskupem. V souvislosti s Krakovem jsme si připomenuli, že
právě v tomto městě na c.k. rakouské vojenské akademii přednášel novojičínský rodák a významný přírodovědec Dominik
Bilímek. Se srdečným osobním přijetím prezidentem partnerského města Swietochlowic souvisela i prohlídka města,
které bylo dlouhá léta součásti Katovic. Hlavní letošní klubové směřování vedlo k významnému romantickému básníkovi Josefu von Eichendorf, který mnohá léta sídlil na zámku
v Sedlnici nedaleko Příbora a Nového Jičína. Prohlédli jsme
si Raciborz, navštívili rodný dům v Lubowicích, seznámili se
s Nysou, kde Eichendorf zemřel a je pochován, navštívili
hrob a poklonili se památce skvělého poety, jehož některé
básně do češtiny přeložil ještě v osmdesátých létech 20. století František Schwarz. Cestou zpět jsme si připomenuli Hlubčice, úzce spojené s právním vývojem Nového Jičína a okolí.
Je třeba konstatovat, že to bylo právě hlubčické právo, kterým jsme se řídili až do roku 1563, odkdy jsme se začali řídit
a nalézat právo v Olomouci. Prohlédli jsme si zajímavé vodní
dílo Dlouhé stráně i zámek v Bruntálu. Nakonec velmi zajímavá byla i prohlídka nenápadného, malého, právě renovovaného barokního kostelíka u Rýmařova, kde jsme u varhan
rozluštěním dat a údajů zjistili, že byly postaveny v novojičínské továrně na varhany rodiny Neusserů a že je nechal vyrobit a daroval významný novojičínský podnikatel Josef Rotter,
zakladatel továrny na výrobu svítidel na kočáry, později automobily, po r. 1945 nesoucí název Autopal, dnes Visteon, a.s.,
jehož otec se v Ondřejově u Rýmařova narodil. Návštěva cesty

Autorka literárního večera J. Homolová blahopřeje oslavenci
g

Básník Jaroslav Merenda oslavil na počátku listopadu 90.
narozeniny. Narodil se v Hodslavicích, od dob studií žije v Novém Jičíně, který si zamiloval a věnoval mu desítky veršů.
„Je to moje město,“ hlásí se vždy k Novému Jičínu umělec.
Jeho poezie však překročila hranice regionu. Vydal sedm
sbírek. Jeho nosným tématem byla láska ve všech svých podobách.
Dnes Jaroslav Merenda žije v domově pro seniory Paprsek
v Novém Jičíně. Je velmi vitální. Přiznává, že mu poezie pomohla i k stále bystré mysli. Čtením a psaním si udržoval
myšlení ve střehu. „Je až neuvěřitelné, jak jste dokázal přelstít čas. Nejen že on vás nedoběhl, vy jste jej ještě předběhl,“
řekl při gratulaci jubilantovi místostarosta Jaroslav Dvořák.
„Poezie mě pořád zajímá a baví, ale další sbírku už nenapíšu. Už na to nemám věk,“ žertoval pan Merenda. Všem gratulantům věnoval svou báseň Poslední růže a sám ji pak
zarecitoval. „Moc děkuji za všechna přání,“ řekl umělec, který
byl potěšen, že literární klub ve spolupráci s Klubem rodáků
a přátel Nového Jičína uspořádal k jeho životnímu jubileu
posezení s jeho poezií.

J. Merenda při recitaci své básně. Básník si popovídal s místostarostou J. Dvořákem a ředitelkou domova pro seniory J. Kuchajdovou
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Liga mládeže ČR — plavání
s ploutvemi
Simona Klapcová, Josef Nekl
g

Jubilejní 10. ročník ligy mládeže České republiky se stal
triumfem ploutvařů Laguny Nový Jičín, kteří před zraky domácího publika ve dnech 12.—13. 11. 2011 vybojovali prvenství. Tímto ligovým titulem potvrdila Laguna pozici nejsilnější základny mládeže v plavání s ploutvemi v ČR.
Do Nového Jičína se sjelo šest vybraných týmů, postupujících z celoroční tříkolové soutěže 15 ligových družstev. O titul nejlepší základny mládeže pro rok 2011 v tomto finále se
bojovalo pouze za body získané v tomto závodě. Do tohoto
národního finále se probojovaly tři české kluby: Liberec, Most,
Praha (Pulec) a tři moravské kluby Ž ár nad Sázavou, Zlín
a Nový Jičín. Každý ze šesti klubů — finalistů vyslal do bojů
16 ploutvařů, jejichž vyplavané body se v osmadvaceti individuálních bazénových disciplínách sčítaly a spolu s výsledky
tří štafetových závodů započetly do celkového pořadí klubů.
Soutěž je o to těžší, že vypsané disciplíny v dané kategorii
jsou pro všechny členy týmu povinné a závodníci musejí startovat: v monoploutvích ve sprintech, na dlouhých tratích
i v podvodních disciplínách s potápěčským přístrojem a v krátkých ploutvích pak v kraulových disciplínách. Na závěr pak
představí družstva ve štafetách.
Ve vítězném týmu KVS Laguny Nový Jičín startovali žáci
Základní školy Nový Jičín, Komenského 68 a k zisku rekordního počtu 49 medailí — 21 zlatých, 13 stříbrných a 15 bronzových je přišla povzbudit paní ředitelka Svatava Hajdová.
Konečné pořadí LIGY MLÁDEŽE ČR v plavání s ploutvemi
pro rok 2011: 1. KVS Laguna Nový Jičín 3.170 bodů; 2. Uhlomost-sport Most 2.212 bodů; 3. Aqu Klub Liberec 2.199 bodů;
4. TZP Pulec Praha 1.826 bodů; 5. TZP Nemo Zlín 1.792 bodů;
6. Čochtanklub Ž ár nad Sázavou 1,678 bodů.
O zdárný průběh akce se postaral také čtyřicetičlenný tým
rozhodčích složený nejen z profesionálních rozhodčích, ale i rodičů sportovců a starších sportovců klubu.
Vítězný tým

Zleva Patrik Baroš, František Forman, Dominika Dostálová.
Závodníky doprovodil trenér Otakar Baroš

Novojičínští zápasníci
byli úspěšní
Foto a text Otakar Baroš, trenér
g Dne 29. 10. 2011 se oddíl zápasu TJ Nový Jičín zúčastnil
seniorského Memoriálu Jana Budáka oblastního přeboru TJ
Sokol Vyšehrad ve volném stylu kategorie mladších žáků
a žákovské kategorie a přípravky A. V tomto mezinárodně
obsazeném turnaji, kterého se účastnilo deset družstev z České
republiky a jedno z Německa, celkem tedy sedmdesát zápasníků ve všech kategoriích, si naši novojičínští borci vedli následovně:
Adam Konečný (váha 60 kg), kategorie mladší žák, obsadil
1. místo. Patrik Baroš (66 kg), žákovská kategorie skončil na
2. místě. Tomáš Kyjaňa (35 kg), mladší žák, byl na 3. místě.
Otakar Baroš (96 kg) v kategorii seniorů získal 1. místo. Naši
výpravu doprovodil i Patrik Pečiva (35 kg), který se probojoval v přípravce A na 5 pozici.

Naši sportovci
přivezli medaile z Polska
Otakar Baroš, trenér, foto oddíl zápasu NJ
g

Dne 5. listopadu 2011 se naši novojičínští zápasníci zúčastnili mezinárodního turnaje XI. Miedzynarodowy turniej zapasniczy ve městě Dzierzoniow. Soutěžilo 15 družstev, čtyři
byla z České republiky, tedy 122 závodníků ve 46 váhových
kategoriích. Naši závodníci se po tvrdých bojích umístili takto:
v kategorii kadetů váhy do 66 kg skončil na 3. místě František Forman, v kategorii žáci do 66 kg se na 3. místě umístil
Patrik Baroš a v kategorii žákyň získala 2. příčku ve váhové
kategorii do 40 kg Dominika Dostálová. Naši zápasníci ukázali, že se umí probojovat i přes těžké soupeře až k medailovým pozicím.
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Oddíl zápasu (zleva) Adam Konečný 1. místo, Tomáš Kyjaňa
3. místo, Patrik Baroš 2. místo a Otakar Baroš 1. místo

Fotosoutěž
čtenářů
Foto Petr Pšenica
Foto Ivan Čejka

Foto Antonín Vágner

Podzimní nálady se staly inspirací některých soutěžících
fotoamatérů, z nichž někteří si tentokrát zašli pro netradiční
záběry i za město.
Nejvíce hlasů si však získal snímek Petra Pšenici, který
by mohl být klidně nazván „Dva zámky“. Druhé místo získal
zajímavý záběr pořízený u nového vstupu do Smetanových
sadů od Ivana Čejky. Trochu posmutněle působící prostor
za farním kostelem (v minulosti zvaný Kostelní náměstí, dnes
by mohl klidně být nazván „okrový“) nám nabízí Antonín Vágner, který získává třetí příčku.

Děkujeme všem účastníkům naši fotosoutěže, kterých bylo
nejvíce ze všech dosavadních kol a těšíme se na další!
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!

g
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Pavel Wessely
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