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V kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara přišli na radnici ředitel Diecézní charity
ostravsko-opavské Lukáš Curylo, ředitel Charity Ostrava Martin Pražák a ředitel Charity
Nový Jičín Marcel Brož

Tři králové přáli štěstí, zdraví a pokoj
Tři králové letos přinesli do našich domovů nejen zvěst o narození Jezulátka, jež změnilo
svět, ale také novinku v podobě vzniku Novojičínské charity, která oficiálně zahájila svoji
činnost 1. 1. 2012. Výtěžek tříkrálové sbírky proto poprvé poputuje přímo do našeho
města na činnost tohoto nově vzniklého subjektu, jehož cílem je pomoc lidem v nouzi.
Novojičínská charita by postupně pod svou správu měla získat azylový dům pro rodiny
s dětmi v Novém Jičíně a ve Straníku společně s noclehárnou pro lidi bez domova.
Přípravný tým v čele s panem Marcelem Brožem, který se stal prvním ředitelem této
oblastní charity, na základě předloženého projektu také počítá se vznikem „charitního
šatníku“ a podporou již zaběhnutého „charitního klubu rukodělných prací“. Jak pan ředitel
uvedl: „Ve dnech 16. 2. - 17. 2. proběhnou dny otevřených dveří. Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem si prostory Charitního domu blahoslavené Matky Terezy prohlédnout,
k návštěvě.“ Zajímavou zprávou je přislíbená návštěva otce biskupa Františka Václava
Lobkowicze, který by měl tomuto objektu 14. 2. požehnat. Termín však zatím není ještě
z důvodu současné nemoci pana biskupa potvrzen.
Věřme, že bohulibá myšlenka a záměr, i v současné ekonomicky nestabilní době, bude
životaschopná a umožní přímou pomoc všem potřebným lidem v našem městě, jež se
ocitli v tíživé životní situaci...
(Pokračování na str. 6)

Tři králové požehnali městu

Do sbírky přispěl i místostarosta Jaroslav Dvořák
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Slovo starosty

Získávání dotačních titulů je jednou
z hlavních priorit vedení města.
Zvláště i proto, že dotace mohou
dosáhnout až 85 % celkových nákladů realizace projektu a spoluúčast
města tedy činí jen 15 %.
Pro rok 2012 je připraveno několik
zásadních projektů, a to v různých
oblastech. Prvním z nich je realizace
cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice. Celkové náklady jsou vyčísleny
na 40 mil. Kč, kdy samotná dotace
by činila max. 34 mil. Kč a spoluúčast
města 6 mil. Kč. Dalším významným
projektem je regenerace sídliště Riegrova – Bezručova.
Zde celkové náklady činí 7,5 mil. Kč, dotace max. 4 mil. Kč,
spoluúčast města 3,5 mil. Kč. V roce 2012 jsou vypsány dotační
programy na ministerstvu životního prostředí na energetické
úspory budov. Město Nový Jičín podává žádosti na zateplení
např. základní školy Jubilejní (vč. budovy na ul. Dlouhé),
mateřské školy Jiráskova či azylového domu. Celkové náklady
dělají 37,8 mil. Kč, předpokládané dotace 32 mil. Kč, spoluúčast
města 5,8 mil. Kč.
Pro občany Nového Jičína je jistě podstatné, jak tráví svůj
volný čas. Město pro ně připravilo několik projektů, týkajících
se jak sportu, tak kultury. Zmínit chci např. projekt rekonstrukce
a přístavby zimního stadionu, jehož náklady činí 15 mil. Kč,
dotace 12,7 mil. Kč, spoluúčast města 2,3 mil. Kč. Dále projekt
multifunkčního hřiště a skate parku, kde se náklady vyšplhají
na 9 mil. Kč, dotace je max. 7,6 mil. Kč, spoluúčast města
2,4 mil. Kč. V oblasti kultury jsou připraveny projekty v celkové
sumě 23,2 mil. Kč. A to na modernizaci kina Květen, rekonstrukci
objektu u knihovny či revitalizaci a modernizaci Beskydského
divadla.
Co se týká školství, kromě výše zmiňovaných projektů na
zateplování, budou v roce 2012 podány žádosti např. na
rekonstrukce tělocvičen ZŠ Jubilejní, Tyršovy a Komenského
66. Zároveň by na těchto školách mělo dojít k vybudování
nových moderních učeben či rekonstrukcím sociálních zařízení.
Celková suma na tyto projekty dělá 37 mil. Kč. U mateřských
škol Trojlístek a Sady se jedná např. o revitalizaci zahrady,
vybudování nového oddělení či rekonstrukci sociálních zařízení
dohromady za 20 mil. Kč.
V roce 2012 bychom tedy rádi získali dotace v celkové
sumě přes 200 mil. Kč. Vše samozřejmě v úzké součinnosti
s dotčenými odbory MěÚ a příspěvkovými organizacemi
města.
Ing. Břetislav Gelnar, CSc.

Rebelové z Gymplu
Barbora Kuchařová, 5. G

Studenti připravili muzikál Rebelové z gymplu

Foto: Andrea Dostálová

„Mladí rebelové totiž chtějí hlavně svobodně a bezstarostně
žít.“ Myšlenka, která zazněla na úvod muzikálového představení studentů 2. A, B a 4. G Gymnázia a SOŠ v Novém Jičíně,
zcela vystihuje hlavní linii příběhu. Přidáme-li k ní do děje tichou
a dobou nežádoucí lásku, vznikne nám romanticky laděný příběh Rebelové z gymplu. Vychází sice z některých stejných prvků,
jako známý film Rebelové, nicméně autoři scénáře se ho snažili celkově trochu obměnit. Vzhledem k náročné technické výpravě a ke složitosti celé scény bylo vystoupení možno realizovat
pouze ve třech dnech, 19. - 21. 12. 2011. Diváků bylo asi 1400,
včetně dětí z novojičínských ZŠ, ale i z okolních měst a vesnic.
Za úspěchem hudebního dílka stojí celý tým skvělých lidí, především zvukaři Martin Dorazil, Tomáš Kubizňák, David Rajnoch,
který je zároveň i režisérem filmových vstupů, ale také Petra Tománková a Jiřina Drábová, zajišťující výtvarnou stránku díla, včetně
programů. Manželé Dostálovi ke vzniklému dílku říkají: „Říká se:
Nevstoupíš dvakrát do jedné řeky. My jsme přesto do té muzikálové vody znovu vstoupili, i když si myslíme, že to byla tentokrát jiná
řeka, jiný proud, složený z jiných pramínků. Ale přesto něco zůstalo: Ti lidé kolem – stejně obětaví, neskutečně ochotní a nadšení…
Jak je dobře, že stále jsou!!“

Prvním občánkem je Natálka

Z jednání
samosprávných orgánů

Marie Machková, tisková mluvčí
Vedení novojičínské radnice dnes přivítalo prvního občánka města,
který se narodil v roce 2012. Nový Jičín si tentokrát musel na první
miminko v novém roce trošku počkat. Natálie Mizerová přišla na svět
až 4. ledna 2012 ve 13 hodin a 13 minut. Stejně jako vloni, kdy byla
tradice vítání prvního dítěte nového roku zahájena, dostala holčička
od města poukaz na nákup šperku ve zlatnictví.
„Jsem překvapena a potěšena zároveň. Natálce asi koupíme náušničky,“ reagovala maminka miminka Jana Mizerová ze Straníku.
Také prozradila, že děťátko po porodu vážilo 3,20 kilogramu a měřilo
47 centimetrů. „Už máme jednu dcerku a teď jsem moc šťastná, že má
sestřičku,“ dodala paní Mizerová. „Jsem rád, že má Nový Jičín dalšího
občánka a že se miminku i mamince dobře daří. Snad jim kromě kytičky udělá radost i malý dárek,“ řekl starosta města Břetislav Gelnar.

Marie Machková, tisková mluvčí
Dvacátá pátá schůze Rady města Nový Jičín dne 11. 1. 2012:
Prvním bodem programu byla finanční problematika. Radní uložili technickým službám zpracovat kalkulaci nákladů a cen pro
zřizovatele a klienty za služby. Následovaly bytové záležitosti.
Rada města vzala na vědomí žádost nájemníků městských domů
na ulici Luční a Bulharské a uložila bytovému podniku zpracovat
rozpočet a provést opravy domů ve zmíněných ulicích.
Po majetkoprávní problematice radní projednali a vzali na vědomí předložený technicko-ekonomický a právní audit města Nový
Jičín (viz samostatný čánek). K 12. 1. 2012 odvolali ředitele technických služeb a starostovi uložili vyhlásit výběrové řízení na tuto
pozici. Radní doporučili zastupitelstvu města zrušení příspěvkové organizace Bytový podnik města Nový Jičín a jeho zařazení
do organizační struktury MěÚ Nový Jičín. Tajemnici města uložili
připravit návrh opatření a provedení všech úkonů vyplývajících
z auditní zprávy, které se týkají struktury MěÚ. Změny mají být
navrženy k 1. 4. 2012.

Prvním občánkem letošního roku je Natálka Mizerová ze Straníku
Foto: Marie Machková
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Nový Jičín byl oceněn za péči
o životní prostředí
Marie Machková, tisková mluvčí
Město Nový Jičín je velmi úspěšné v oblasti ochrany životního prostředí. Ve sběru elektroodpadu se
umístilo na 1. místě v rámci Moravskoslezského kraje. Je to bezesporu i výsledek dobré prezentace projektu odborem životního prostředí.
Nový Jičín byl oceněn i za kvalitní
zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí. Byl zařazen mezi 25
měst, z přibližně 600, které nejlépe
poskytují informace v této oblasti.
Ocenění v podobě keramického
„Za nejlepší výsledky ve zpětném
sluchátka Foto: Marie Machková odběru elektrozařízení jsme získali
cenu - keramické sluchátko a finanční odměnu. Tato soutěž kolektivního systému Asekol byla vyhlášena prvním rokem a hned máme takový úspěch. Svědčí o dobré
práci odboru životního prostředí,“ řekl místostarosta Nového Jičína
Přemysl Kramoliš. Na území Nového Jičína a jeho městských částí
bylo letos v dubnu rozmístěno šest červených kontejnerů pro sběr
drobných elektrospotřebičů. Městu je zapůjčila společnost Asekol.
Na separačním dvoře byl ještě postaven tzv. E- domek, což je
uzamykatelný ocelový přístřešek pro skladování elektrozařízení,
která se nevejdou do kontejneru. Jsou to například vyřazené televizory, počítače, videohry, kamery, rádia a podobně. E- domek
chrání odpad určený k recyklaci před povětrnostními vlivy i před
krádežemi. „Sběr, šetrná likvidace a následné využití elektroodpadu k druhotnému zpracování mají přínos pro životní prostředí
a šetří přírodní zdroje,“ zdůraznila Marta Kiššová z odboru životního prostřední novojičínské radnice.
Nový Jičín ale bodoval i v soutěži „Zelená informacím“, probíhající pod záštitou ministerstva životního prostředí. Odborníci z veřejného, akademického i soukromého sektoru hodnotili, jak města
v České republice informují o stavu životního prostředí ve svých
regionech s ohledem na četnost, kvalitu a originalitu forem zveřejňovaných zpráv.

Město reklamovalo špatnou
distribuci zpravodaje
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín má od ledna zpravodaj zdarma a měla ho dostat každá domácnost, která nemá na poštovní schránce nálepku, že odmítá nevyžádanou poštu nebo reklamu. Měsíčník si opravdu zachoval kvalitu, navíc se stal celobarevným. Ovšem poslední článek na
cestě k občanům, a to distribuce, vykazovala značné nedostatky.
Společnost, která měla doručení tiskoviny na starosti, chybu uznala
a na vlastní náklady provedla dotisk zpravodaje. Ten je k vyzvednutí na informacích ve vestibulu radnice na Masarykově náměstí 1, na informacích MěÚ na Divadelní ulici 1 a v návštěvnickém
centru na Masarykově náměstí 45.
„Vždy, když začíná něco nového, nějakou dobu trvá, než se vychytají chybičky. S výslednou podobou nového zpravodaje jsme
spokojeni, ovšem distribuce nás zklamala, a proto jsme ji reklamovali. Firma své pochybení uznala a písemně nám sdělila, že distributory, kteří neprovedli v některých ulicích roznášku v požadované
kvalitě, finančně potrestala. S jedním člověkem dokonce ukončila spolupráci,“ řekl místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.
Společnost na vlastní náklady dodatečně vytiskla ještě 500 kusů
Novojičínského zpravodaje, který si může každá novojičínská domácnost, která lednové číslo neobdržela, vyzvednout ve vestibulu
radnice i městského úřadu na Divadelní ulici 1 a v návštěvnickém
centru.
Doručování měsíčníku probíhá takzvaně neadresně, protože adresné zaslání by bylo nesrovnatelně dražší a dokonce by převyšovalo cenu samotného zpravodaje. V některých případech však
byly stížnosti občanů neoprávněné. Roznáška probíhala o víkendu

Novojičínský zpravodaj

7. a 8. ledna a řada bytových domů měla zamčené vchody a distributor se ke schránkám nedostal. Tuto službu nevykonává Česká
pošta, která má v některých případech po dohodě s nájemníky od
dveří klíče. Zpravodaj také nedostávají ti, co si nepřejí doručování
nevyžádané pošty, reklamy, letáků a podobně. Změnit to lze jedině tím, že si na schránku dají informaci s textem ZPRAVODAJ
ANO. Pokud si naopak někdo měsíčník nepřeje, přestože jinak
nevyžádanou poštu a inzerci přijímá, musí si na schránku nalepit
text ZPRAVODAJ NE. Jiný způsob, jak vyhovět všem a zbytečně
neplýtvat tiskovinou, neexistuje.
„Distribuční společnost nám přislíbila, že do příští roznášky, která
proběhne o víkendu 4. a 5. února, nedostatky odstraní. Věřím, že
další číslo zpravodaje už bude doručeno tak, jak jsme požadovali
ve smlouvě,“ dodal místostarosta. Vedení města se tentokrát společně se zástupci distribuční společnosti zúčastní kontrolního dne.
„Společně si obejdeme domácnosti, abych měl přehled, zda se
kvalita roznášky zlepšila,“ zdůraznil Dvořák.

ZŠ Komenského 66 se stala
partnerskou institucí Britské rady
Alexandra Sahajová
Mezi velmi významné faktory vzdělání a dalšího uplatnění
v životě dnes patří znalost cizího jazyka. Anglický jazyk má
ve výuce zásadní postavení
a na naší škole se mu věnuje
velká pozornost. Výuka anglického jazyka se však nezaměřuje jen na znalosti slovíček
Výuce angličtiny věnují ve škole vel- a sestavení gramaticky správné věty. Cílem naší jazykové
kou pozornost
Foto: ZŠ Komenského 66 výuky je udělat vše pro to, aby
se žáci naučili v anglickém jazyce myslet a brali jej jako přirozený nástroj pro komunikaci. A co
potěší víc než vlastní certifikát z Británie, který ukáže žákům jejich
pokrok a motivuje je k dalšímu vzdělávání v anglickém jazyce.
Právě tyto důvody vedly k tomu, že naše škola usilovala o získání
statusu partnerské instituce Britské rady a jsme rádi, že ho můžeme od ledna 2012 používat. Britská rada je mezinárodní organizace Spojeného království pro kulturní vztahy, která byla založena
v roce 1934 a v současnosti působí ve 110 zemích světa. V České
republice působí již mnoho let a má řadu zkušeností při udělování
jazykových kvalifikací (Cambridge ESOL zkoušky všech úrovní).
Proč je toto partnerství pro naši školu tak důležité?
1. Jde o prestižní partnerství v oblasti anglického jazyka, kterého
si velmi ceníme.
2. Naše škola má výsadní právo používat logo „British Council
Partners Institution“ a může tedy registrovat kandidáty na zkoušky
Cambridge ESOL.
3. Žáci mohou skládat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka
ve známém prostředí naší školy, a to za sníženou cenu.
4. Žákům naší školy můžeme poskytnou řadu materiálů pro přípravu na zkoušky, jejichž pořízení je jinak často finančně nákladné.
5. Zkoušky se skládají ve více úrovních YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KET. Výběr úrovně je dán individuálními schopnostmi žáků. Na certifikát může dosáhnout i žák s pomalejším tempem, naopak nadaní žáci mohou získat na konci povinné školní
docházky až 4 mezinárodní certifikáty.
6. Zkoušky mají atraktivní podobu a nestresují žáky. Potvrzení
úrovně osvojení jazyka je celoživotně platné a uznávané mnoha
institucemi a školami.
7. Učitelé anglického jazyka získávají možnost účastnit se metodických seminářů a tím zabezpečit kvalitní přípravu ke zkouškám.
Od příštího školního roku plánujeme rozšířit nabídku zkoušek
i na první stupeň. Žákům budou nabídnuty přípravné kurzy, kde si
pomocí mnoha aktivit osvojí dovednosti potřebné pro složení zkoušek a procvičí si všechny jazykové oblasti - čtení s porozuměním,
poslech, nácvik situací a komunikaci v angličtině.
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Koňský tábor na farmě

Audit navrhuje provozní úspory

Gabriela Žitníková, vedoucí o.s. Bludička
Občanské sdružení Bludička ve spolupráci s ekofarmou Bludička
připravilo pro děti na prázdniny 2012 oblíbené tábory u koní. Individuální přístup, rodinné zázemí a přátelští koně čekají na děti od
8 do 14 let. Součástí tábora je každodenní péče o koně a jezdecký
výcvik, výuka teorie i poznávání života na farmě. Tábory jsou tématicky zaměřené, nudit se určitě nebudeme! Termíny a další potřebné informace získáte prostřednictvím webových stránek sdružení
www.bludicka.wbs.cz nebo na tel. čísle 556 704 046.

Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice v Novém Jičíně obdržela výsledky technicko-ekonomického a právního auditu. Ten si vedení úřadu nechalo zpracovat
v loňském roce. Audit měl prověřit, jak funguje městský úřad a příspěvkové organizace, bytový podnik a technické služby. Závěrečná zpráva doporučuje provozní úspory a efektivnější fungování ve
všech zmíněných institucích. Při dodržení návrhu konsolidace procesu řízení by mohl městský rozpočet už v prvním roce ušetřit až
12 milionů, v dalších letech pak až téměř 17 milionů ročně.
Ze závěrečné zprávy auditorské společnosti vyplynul návrh nové
organizační struktury radnice, reorganizace bytového podniku a jeho
transformace do samostatného odboru městského úřadu. Změna
čeká i technické služby. Rada města na svém posledním zasedání
odvolala ředitele technických služeb. „Odvolání mělo návaznost na
výsledky auditu, který odhalil některá manažerská pochybení. Bývalý pan ředitel ale nadále zůstává zaměstnancem organizace,“ řekl
místostarosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Na post šéfa technických služeb bude v co nejkratší době vypsáno výběrové řízení.
„Auditní zpráva poukazuje, ve srovnání s institucemi v přibližně
stejně velkých městech, na jistou míru přezaměstnanosti a nižší produktivitu práce jak na bytovém podniku, tak v technických službách,
tak na úřadě,“ doplnil místostarosta.

Diskotéka v Koruně
Bludička nabízí prázdniny u koní

Foto: Gabriela Žitníková

Dotační program na výměnu kotlů
Dagmar Tomanová, odbor ŽP
Rada Moravskoslezského kraje schválila podmínky dotačního
programu na podporu výměny ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automaticky dávkované kotle na uhlí nebo
uhlí a biomasu. Program se vztahuje na celé území Moravskoslezského kraje. Žadatelem může být pouze fyzická osoba - vlastník,
popř. spoluvlastník rodinného domu nebo manželé, kteří mají rodinný dům ve společném jmění. Podpora bude poskytnuta formou
dotace na nákup a instalaci nového kotle do výše maximálně
60 tisíc korun, přičemž nesmí být použita za účelem podnikání.
Starý kotel musí být zlikvidován. Novým kotlem se pro účely dotace
rozumí kotel na uhlí nebo uhlí a biomasu, který splňuje mezní emisní úrovně a minimální účinnost spalování podle ČSN EN 303-5,
emisní třídu 3. a automaticky si přikládá.
Vyhlašovatelem programu je Moravskoslezský kraj a ministerstvo
životního prostředí. Příjem žádostí o dotaci bude vyhlášen formou
výzev oznamovaných na webových stránkách Moravskoslezského
kraje, ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP ČR). První výzva bude vyhlášena v průběhu
1. čtvrtletí roku 2012. Občané budou moci podávat žádosti až
po uveřejnění této výzvy, jejíž součástí bude i příslušný formulář. Podacím místem pro příjem žádostí o dotaci bude podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příjem žádostí bude
ukončen, pokud objem požadované dotace u žádostí bude roven
objemu vyčleněných finančních prostředků. Schválené žádosti budou neprodleně zveřejněny na webových stránkách SFŽP ČR a ministerstva životního prostředí, zároveň bude žadateli zasláno vyrozumění o rozhodnutí o poskytnutí podpory. Dotaci bude poskytovat
Moravskoslezský kraj a SFŽP ČR na základě trojstranné smlouvy
uzavřené mezi příjemcem, Moravskoslezským krajem a SFŽP. Žadatel musí následně do 9 měsíců od uvedeného vyrozumění doložit na krajské pracoviště SFŽP ČR všechny podklady nezbytné pro
uzavření trojstranné smlouvy o poskytnutí podpory, mimo jiné doklad
o koupi a instalaci nového kotle. Po kontrole podkladů bude smlouva
uzavřena. Dotace bude vyplacena jednorázově po nabytí účinnosti
smlouvy. Podrobné informace naleznete na www. stránkách:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/spolecny-program-kraje-a-ministerstva-zp-na-podporu-vymeny-stavajicich-rucne-plnenych-kotlu-na-tuha-paliva-za-nove-nizkoemisni-automaticke-kotle-21734/
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Jaroslav Kotas
Ve středu 28. prosince uspořádal Osadní výbor v Loučce v Music
clubu Koruna zábavné odpoledne pro děti s názvem „DISKOMIX
SHOW“. O zábavu se staral pan Miroslav Rešl a jeho syn - DJ MIKEE. Pořadatelé měli v plánu uskutečnit několik soutěží pro děti,
ale nakonec se celým odpolednem táhla jediná, taneční, kterou zorganizoval člen osadního výboru pan Petr Jaroň se synem Markem.
Velké poděkování pořadatelů patří majiteli pizzerie Oskar v Loučce,
který věnoval každému z oceněných pizzu zdarma, majiteli a personálu Music klubu Koruna za možnost tuto akci uspořádat zdarma
a zároveň i za sponzoring, a firmě JPS - VO z Loučky, která poskytla sladkosti pro děti. Dík patří i členům osadního výboru a dobrovolníkům, kteří přispěli ke zdaru akce. Když po skončení diskotéky
v 19 hodin odcházely děti domů, byla na nich vidět spokojenost, což
je tou největší motivací a poděkováním pro všechny.

Členové osadního výboru Petr Jaroň a Dalibor Janáč předávají ceny nejlepším v taneční soutěži

V klubu se tancovalo a soutěžilo zároveň

Foto: Jaroslav Kotas
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Program Europe Direct

Středisko Europe Direct si vás dovoluje pozvat na výstavu
fotografií „TENERIFE – ostrov věčného jara“, která je k vidění
v minigalerii střediska Europe Direct do 29. února 2012. Tenerife
je přírodně nejzajímavější ostrov ze skupiny Kanárských ostrovů.
Krása zeleného ostrova skýtá jak obrovité útesy zařezávající se do
moře, nepropustné pralesy, nádherné zátoky a pláže, ale hlavní
dominantou je pýcha ostrova – sopka Pico del Teide, která je zároveň nejvyšší horou Španělska (3718 m. n. m.). Pobyt na ostrově
nejsou jen pláže, slunečníky, noční život a sladké lenošení. Pro
autory fotografií Elenyss & Duny to byly toulky a výlety s fotoaparátem, kdy záběry „skákaly“ přímo do objektivu.

Historická výročí roku 2012
Karel Chobot
Historie nás ráda poučuje a my se nebráníme. Nebo se snažíme
a nasloucháme. Neboť archivní prameny, zdánlivě mrtvé, studiem
ožívají a vydávají svědectví o pradávných příbězích anebo činech,
jež se před dávnými léty udály. I letos si takto můžeme připomenout mnohá data, pro naše město Nový Jičín cenná a důležitá.
O která historická výročí se jedná?
1302 - 710 let první písemné zmínky obce Bludovic, dnes součásti Nového Jičína
1397 - před 615 léty se v archivních pramenech poprvé objevuje
název našeho města civitas Novoticzin, město Nový Jičín
- téhož roku se poprvé v archivních pramenech připomíná Žilina,
dnes součást Nového Jičína
1497 - před 515 léty tehdejší český král Vladislav II. uděluje Novému Jičínu další výroční trh
- téhož roku nacházíme v archivních pramenech první písemnou
zmínku o Kojetíně, dnes součásti Nového Jičína
1562 - před 450 léty král Ferdinand I. listinou z 11. dubna vyhání
Židy z Nového Jičína
- téhož roku se Nový Jičín dovolává práva brát právní naučení
z Olomouce a je mu to 11. května císařským majestátem Ferdinanda I. Habsburského umožněno
1572 - před 440 léty byl Nový Jičín napaden „morovou ránou“ od letnic do Vánoc tehdy na morovou epidemii zemřelo 748 osob
1727 - v tzv. Neusserově kronice je uvedeno 340 soukenických
mistrů, dokládající soukenický rozmach Nového Jičína (285 let)
1762 - 22. října se v Brně narodila budoucí hraběnka Marie Walburga Truchsses-Zeil (250 let od narození)
1787 - v Novém Jičíně byl zřízen hrdelní soud pro Přerovský
okres (225 let)
- v dubnu téhož roku se v Novém Jičíně zastavil císař Josef II.
a ubytoval se v domě „U zeleného stromu“
1812 - kvůli inflaci nastala velká drahota, navíc v červnu nepřízní počasí došlo k znehodnocení úrody, v důsledku toho k rostoucí
bídě a hladu, které kulminovalo shromážděním přes 400 nespokojených občanů na náměstí. Teprve koncem roku se ekonomická
situace zlepšila. V listopadu uhodila velká zima (200 let)
1817 - v Novém Jičíně byla zahájena výroba lehkých kočárů
– bryček, tzv. Neutitscheinek (195 let), vyvážených především do
východní Evropy a Haliče
- v nedaleké Žilině u Nového Jičína se narodil Carl Schwarz
(1817-1898), stavitel rakouských železnic, mimo jiné i lokální dráhy Nový Jičín-Suchdol, otevřené v roce 1880, významný rakouský
podnikatel, povýšený za své zásluhy do šlechtického stavu
1822 - 22. července se narodil v nedalekých Hynčicích Johann
Gregor Mendel (1822-1884), významný přírodovědec (190 let narození)
1832 - soukeník A. F. Döpper zavedl ve své dílně v Novém Jičíně
parní stroj (180 let)
1852 - před 160 léty začal v Novém Jičíně vycházet literární týdeník „Die Bienne“ – Včela
1862 - před 150 léty byl v Novém Jičíně založen německý tělocvičný spolek
1872 - před 140 léty zemřel Peter František Rittinger (1811-1872),
novojičínský rodák, významný evropský technik a vynálezce
1887 - před 125 léty zemřel Dominik Billimek (1813-1887), badatel v přírodních vědách, člen řádu cisterciáků, který své přírodovědecké a etnografické sbírky odkázal Muzeu Novojičínska
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1892 - před 120 léty, 5. února zemřel novojičínský rodák, významný rakouský cestovatel Eduard Orel (1841-1892)
- 24. června téhož roku se narodil Paul Ziegler (1892-1947), budoucí novojičínský starosta, předseda zdejšího krajského soudu,
zakladatel městského archivu a první archivář
1897 - před 115 léty, 17. srpna zemřel novojičínský rodák, v létech 1878-1882 vídeňský starosta Julius Newald (1824-1897)
1902 - 18. listopadu, před 110 léty, zemřel ve Vídni novojičínský
rodák, vynikající malíř Julius Berger (1850-1902), v letech 18871902 profesor Akademie výtvarných umění ve Vídni
1907 - 22. října (105 let) se narodil JUDr. Miloslav Baláš, spisovatel a historik Nového Jičína
1912 - před sto léty navštívil Nový Jičín arcivévoda Karel I. s princeznou Zitou, od roku 1916 poslední český král
- 18. června zemřel malíř Hugo Baar (1873-1912), významný
umělec středoevropského prostoru, novojičínský rodák
- ve dnech 21. srpna až 5. září se konaly ve vojenském prostředí
Nový Jičín, Příbor a Štramberk vojenské manévry
- zemřel starosta města ing. Jacques Ulrich (1868-1912), za jehož starostování ve volebním období 1909-1912 vznikla ve městě
elektrárna, byl rozšířen hřbitov, nemocnice, vodovod a dokončena
tzv. „Jubilejní škola“
1922 - 5. března, před 90 léty zemřel Friedrich Kubiena (18601922), učitel a autor publikace „Kuhländler Tänze“ (Kravařské tance)
1927 - 22. srpna, před 85 léty se narodil Ervín Bártek (19272000), čestný občan města, učitel, zakladatel a dlouholetý umělecký vedoucí Pěveckého sboru Ondráš
1932 - 24. dubna, před 80 léty, zemřel čestný občan města, starosta v létech 1906-1907, Ferdinand Czeiczner (1850-1932), který
daroval městu svou vilu pro kulturní účely (dnešní Městská knihovna, veřejnosti otevřena v roce 2002)
1967 - před 45 lety byl založen Václavem Ptáčkem dnes světově
proslulý dětský pěvecký sbor Ondrášek

Poděkování za příspěvek
Alice Hynčicová, ředitelka Pečovatelské služby Nový Jičín
Dne 27. 11. 2011 uspořádal Farní sbor Českobratrské evangelické v Novém Jičíně benefiční koncert Komorního orchestru Pavla
Josefa Vejvanovského, na kterém jako hosté vystoupili Jitka Jakubíková – zpěv a Barokní trio (E. Oborná – flétna, A. Jeřábková
– housle, M. Horáková – violoncello).
První adventní neděli se tak Sborový dům zaplnil těmi, kdo chtějí
adventní čas příjemně prožít v duchovní rovině, než brát útokem
nákupní centra. Kdo v nedělní podvečer do sborového domu přišel,
jistě nelitoval. Výtěžek koncertu činil 7385 Kč a byl věnován na
nákup materiálu pro výtvarné techniky a další aktivizační činnosti
seniorů v denním stacionáři. Mezi aktivizační činnosti lze zařadit
ruční práce, jako keramika, pletení, šití a různé výtvarné techniky.
Dále to jsou hry, které jsou určeny k trénování paměti. Díky tomuto
programu je u seniorů zlepšována především jemná motorika a paměťové funkce. Celkově dochází ke zlepšení stavu našich klientů
nebo alespoň ke zpomalení zhoršování stavu, což seniorům umožňuje zůstat déle v domácím prostředí.
Rádi bychom tímto srdečně poděkovali všem, kdo přispěli.

Na adventním koncertu vystoupilo Barokní trio

Foto: Marie Machková
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Tři králové přáli štěstí, zdraví a pokoj

Školáci absolvovali plavecký kurz

Gabriela Žitíková, David Bartoň, foto: Marie Machková
(Dokončení ze strany 1)
Výsledek 12. ročníku tříkrálového koledování v Novém Jičíně
překvapil i samotné pořadatele. Letošní Tříkrálová sbírka byla mimořádná hned z několika důvodů. Poprvé byla organizována pod
hlavičkou Charity Nový Jičín a také se podařilo sehnat více skupinek dobrovolníků, než tomu bývalo v minulých letech. V oběhu
bylo 33 pokladniček. Do sbírky bylo zapojeno kolem stovky dobrovolníků. Tomu odpovídal i výtěžek sbírky. Ještě nikdy se nepodařilo vybrat na tříkrálové sbírce za dvanáct let existence v Novém
Jičíně a přilehlých oblastech přes 200 tisíc! Největšího výtěžku se
zatím dosáhlo v roce 2005, kdy se vykoledovalo 182 tisíc. Všem
obyvatelům města, kteří přijali návštěvu Tří králů a přispěli ať už
jakýmkoliv obnosem, patří obrovský srdečný dík a přání všeho dobrého do tohoto roku!

Milan Konečný, učitel ZŠ Tyršova
Také v letošním školním roce absolvovali žáci šestého ročníku
záchranně-branný plavecký kurz. Jedná se v podstatě o uzavření
cyklu plaveckých výcviků, které se prolínají výukou plavání po celý
první stupeň. Žáci kromě neustálého zdokonalování plaveckých
technik, plavání v oděvu či házení záchranných pomůcek (míče, plováky apod.) pomocí figuríny nacvičovali záchranu tonoucího, jeho
vytažení na hladinu a dopravu ke břehu, následující oživování apod.
Na břehu zase na figurínách zkoušeli vakuové dlahy a základy resuscitace, přivolání záchrany apod. Výcvik vedli profesionální instruktoři.
Během výcviku jsou také děti testovány na rychlost plavání a vytrvalostní plavání. Nejlepší plavci ve třídě obdrželi diplomy. Žáci,
kteří z různých důvodů nemohli do vody, absolvovali celý kurz na
suchu s tím, že prakticky cvičili resuscitaci, vakuové dlahy apod.
Na závěr absolvovali test se zajímavými otázkami. Celkově lze
tento typ kurzů zhodnotit jako velmi pozitivní, neboť je jen velmi
málo důležitějších činností, než dokázat zachránit lidský život.
Letošní novinkou (každým rokem se novinky objevují) byl závěrečný test.
Přejeme všem absolventům výcviku hodně pěkných zážitků při
vodních radovánkách a snad i to, aby v kurzu nabyté zkušenosti
nemuseli nikdy použít.

Anketa „Novojičínský sportovec roku”
Pavel Sedlář, SVČ Fokus
Středisko volného času Fokus připravilo ve spolupráci se sportovní komisí Rady města vyhlášení nového ocenění sportovců města
Nového Jičína. Každoročně se při příležitosti Městského sportovního plesu vyhlašují nejlepší novojičínští sportovci a sportovní kolektivy za uplynulý rok, nejinak tomu bude i letos. Novinkou však
bude vyhlášení nejoblíbenějšího sportovce a sportovního kolektivu
roku 2011 na základě hlasování občanů města Nový Jičín v anketě nazvané „Novojičínský sportovec roku 2011 očima veřejnosti“.
Sportovní fanoušci a širší veřejnost tak budou mít poprvé v historii
udělování těchto ocenění možnost zvolit krále nebo královnu novojičínského sportu a nejoblíbenější sportovní kolektiv. Hlasující vybírají
v anketě z celkem 10 sportovců a 7 družstev nominovaných jednotlivými kluby k ocenění. Anketa probíhá od 20. ledna do 24. února
2012 formou internetového hlasování na stránkách SVČ Fokus
www.fokusnj.cz, kde jsou zveřejněny podrobnější informace jak
o podmínkách ankety, tak i o jednotlivých nominovaných sportovcích a kolektivech. Jestliže jste ještě nehlasovali, můžete tak učinit
nejpozději do 24. února 2012. Vyhlášení vítězů hlasování proběhne
v pátek 2. března 2012 v rámci Městského sportovního plesu.

Školáci se učili i záchraně tonoucího

Foto: Lenka Malinová

Roční hlášení o odpadech za rok 2011
Fokus je bez bariér
Hana Růžová, ředitelka SVČ Fokus
Středisko volného času Fokus v Novém Jičíně prošlo v loňském
roce rozsáhlou rekonstrukcí.
Děti ale i dospělí tak využívají nové učebny výtvarné výchovy,
keramiky, výpočetní techniky, kuchyňky s moderním vybavením.
Kromě dalších úprav jednotlivých učeben prošly celkovou
rekonstrukcí sociální zařízení, včetně vybudování nových sprch.
Maminky s malými dětmi a předškoláci jistě uvítají novou rekreační
zónu před vstupem do Fokusu. Největší radost ovšem mají
hendikepovaní a také senioři.
Od října se totiž volnočasové zařízení, které nabízí v pravidelné
činnosti přes 60 kroužků a kurzů, stává naprosto bezbariérové. Díky
financím z fondů ROP a podpoře našeho zřizovatele Města Nový
Jičín se volnočasové zařízení otevírá opravdu všem a jsem tomu
osobně moc ráda. Navíc se nám podařilo udržet zápisné do kroužků
na loňské úrovni a volná místa určitě ještě jsou. Kromě pravidelné
činnosti probíhají ve Fokusu různé workshopy, společenské, kulturní
i výchovné akce. Za účasti zřizovatele bychom chtěli 28. února
slavnostně otevřít naše bezbariérové zařízení.

Občanská statistika – prosinec 2011
Počet obyvatel 24 324, narozeno 6 dětí, 2 chlapci, 4 děvčata, uzavření sňatků - Nový Jičín 1 a Kunín 1, odstěhovalo se 10, přistěhovalo se 25, zemřelo 11, nejstarší obyvatelé Kalíšek Vilém 21. 4.
1911, Racová Alžbeta 21. 11. 1911.
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Marta Kiššová, odbor životního prostředí
V letošním roce nastává výrazná změna ve způsobu hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 (podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Termín
hlášení zůstává stejný jako tomu bylo v předešlých létech, tj. do 15.
února, ale nově je nyní každý původce, který vyprodukoval nebo
nakládal s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více
než 100 tunami ostatních odpadů za daný kalendářní rok povinen
zaslat hlášení prostřednictvím ISPOP. Vznikne-li tedy ohlašovací
povinnost podle zákona o odpadech, je povinností původců hlášení podat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování. Již
není možné podávat hlášení v tištěné (listinné podobě), ani zasílat
hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podle § 18 odst. 3 zákona č.25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů jsou povinné subjekty plnící
ohlašovací povinnosti vymezené v ustanovení § 82 odst. 3 zákona
o odpadech, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování, nebo které jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I. nařízení ES
č. 166/2006 jsou povinni toto roční hlášení poslat prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností - ISPOP.
Jedná se o webový portál, jehož prostřednictvím se provádí ohlašování týkající se životního prostředí. Bližší informace jsou k dispozici
na stránkách www.ispop.cz a www.novy-jicin.cz v sekci odpadové
hospodářství. Další informace je možno získat i na Městském
úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář číslo
306, kontaktní osoba: Mgr. Marta Kiššová, tel.: 556 768 365,
e-mail: mkissova@novyjicin-town.cz.
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Dr. August Bielka – a počátky
Spolku Novojičínských ve Vídni
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Komunity obyvatelstva z celé rakouské monarchie
již v polovině 19.
století jevily silný
zájem vytvářet si
vlastní organizovaná společenstva.
Výjimkou nebyli
ani rodáci původem z Nového Jičína. Spolkový zákon č. 134 ze dne
15. listopadu 1867
potvrdil a definoBudova hotelu „U Bílého koně“ na Taborgaße ve
val nová práva
Vídni
Foto: Radek Polách, 2011
pro všechny občany. Hlavním cílem vídeňské novojičínské komunity se stalo vytvořit
spolek, který by podporoval mladé a chudé studenty, kteří v hlavním městě monarchie měli možnost získat vzdělání a pracovní
uplatnění. Již delší čas je nezávisle podporoval Dr. August Bielka
rytíř von Karltreu, osobní císařský lékař a zaměstnanec úřadu nejvyššího hofmistra, a jeho přítel Dr. Wilhem Haas (*25. 5. 1842 Nový
Jičín – †24. 1. 1918 Vídeň), od roku 1874 zaměstnanec univerzitní
knihovny ve Vídni.
U zrodu nového spolku na podzim roku 1883 stáli vídeňský učitel
Rudolf Holleschek a několik jeho přátel. Nazvali jej příznačně Spolek Novojičínských ve Vídni (Vereines der Neu-Titscheiner in Wien).
První veřejné oslovení ke vzniku spolku proběhlo v hostinci „U fajfky“, dnešní Schweizerhaus ve vídeňském Prátru. Významnou práci
na vypracování celkového konceptu a nasměrování humanitního
charakteru spolku měl Dr. Wilhelm Haas a taktéž Dr. August Bielka, který se aktivně zapojil do jeho formování. Ustanovující schůze
se uskutečnila 26. dubna 1884 ve velkém sále hotelu „U bílého
koně“ na Taborstrasse v tehdejším 2. vídeňském okresu zvaném
Leopoldstadt. Následně ustavující shromáždění rozhodlo zvolit
za svého předsedu Dr. Wilhelma Haase a jeho zástupce Josefa
Jüngera a Karla Klosse. Mezi právoplatné členy se zařadili nejen
ve Vídní žijící Novojičínští, ale také osoby přímo z rodného města.
Avšak na prvním místě je zapotřebí uvést novojičínskou městskou
obec a novojičínskou záložnu, které se staly plnoprávnými členy
spolku. Z významných a proslulých osob to byli: starosta Nového
Jičína Dr. Hugo Fux, novojičínský radní Rainer Hosch, poslanec
zemského sněmu Dr. Heinrich Preisenhammer, emeritní profesor
P. Dominik Bilimek z Miramare, dvorní rada Josef Beck, zámecký
hejtman v Miramare Eduard rytíř von Orel, děkan a městský farář
v Novém Jičíně P. Josef Prorok, hoteliér v Novém Jičíně August
Ferdinand Hohl, novojičínský obchodník se suknem Johann Lonsky, novojičínský obchodník s vlněným zbožím Rudolf Weiss, podnikatelé v kloboučnictví August a Johann Hücklové, novojičínský
stavitel Richard Kloss, strojní podnikatel Carl Drössler, akademický
malíř Eduard Veith a další zakládající a řadoví členové. Mezi členy
samozřejmě patřil také Dr. August Bielka rytíř von Karltreu, který se
i bez vedoucí role plně angažoval v nově vzniklém spolku. Spolek
Novojičínských ve Vídni již brzy po svém vzniku čítal na čtyři stovky
členů a 640 podporovatelů. Spolek díky štědré finanční podpoře
následně mohl umístit padesát tři osob jako domácí učitele a vychovatele.
Dne 24. března 1893 uspořádal Dr. Bielka pro Spolek Novojičínských ve Vídni přednášku na téma Dějiny muzea z Nového Jičína.
Dr. Bielka se také pravidelně účastnil jeho vánočních oslav. Spolek
Novojičínských ve Vídni
vykazoval pravidelné aktivity, které přinášely do
jeho pokladny nemalé příspěvky. Dokonce v roce
1900 obdržel spolek na
přímluvu Dr. Augusta
Bielky 200 korun ze soukromé pokladny císaře
Františka Josefa.
Razítko Spolku Novojičínských ve Vídni
Smrtí Dr. Augusta BielFoto: Státní okresní archiv Nový Jičín, 2011
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ky v roce 1909 skončila doba jeho spolupráce se spolkem, který se
dál vyvíjel svou cestou. Činnost patrně největšího novojičínského
spolku nepřerušily ani obě světové války, ani odtržení Vídně od
Nového Jičína se vznikem nástupnických států Rakouska-Uherska. Jeho existence tiše mizí v sedmdesátých letech dvacátého
století. Jméno Dr. Bielky však zůstalo natrvalo vtisknuto do dějin
nejen spolku, ale stalo se také symbolem pomoci a přátelství mezi
novojičínskými krajany.

Jak přijímat TV POLAR Nový Jičín
KDE VYSÍLÁME
Městský kanál POLAR Nový Jičín vysílá
24 hodin denně.
Je součástí základní nabídky
kabelové sítě UPC:
- v digitální síti (DVB-C) jej pomocí
set-top-boxu nebo DVB-C tuneru najdete
hned vedle ČT1 (jeden kanál zpět)
- v analogové síti je vysílán na kanálu S11

POLAR
Nový Jičín
v kabelové síti
UPC

Archiv všech reportáží POLAR Nový Jičín
na největších internetových zpravodajských
serverech Moravskoslezského kraje.
POLAR Nový Jičín
InfoPortály.cz – Internetové noviny
na Internetu
Moravskoslezského kraje - více zde
TVportály.cz – Internetová televize
Moravskoslezského kraje - více zde
POLAR
Nový Jičín
v digitálním
terestrickém
vysílání

Vstupy POLAR Nový Jičín do LTV
(Local TV Klimkovice) každý čtvrtek v 10.00,
16.00, 22.00, 04.00. Lze přijímat na běžnou
anténu a set-top-box, digitálně (DVB-T), kanál
59 šířený z vysílače LTV Plus Klimkovice.
Během února bude zrušeno a dále viz níže.

POLAR Nový Jičín
v IPTV

Městský kanál POLAR Nový Jičín vysílá
24 hodin denně na samostatném
IPTV kanálu sítě NJ NET.

POLAR Nový Jičín
v mobilních
telefonech

Vysílání POLAR je dostupné
také prostřednictvím chytrých
mobilních telefonů na adrese:
m.TVportaly.cz

K situaci kolem terestrického vysílání POLAR Nový Jičín:
Dne 11. 11. 2011 bylo v Moravskoslezském kraji nařízením vlády
ukončeno terestrické analogové vysílání. TV POLAR proto musela
vypnout terestrický analogový vysílač, který šířil program POLAR
Nový Jičín na území Nového Jičína (vzduchem).
Ve snaze zajistit pokračování terestrického vysílání v Novém Jičíně, avšak již digitálního (DVB-T), využila POLAR jediné technické
možnosti, která 12. 11. 2011 existovala, a začala vysílat vybrané
novojičínské pořady v programu LTV z vysílače Klimkovice, 59. kanál. POLAR tedy uzavřela smlouvu s Local TV Plus, hradí ji peníze,
ovšem jak se v praxi posledních měsíců ukázalo, signál z Klimkovic
území Nového Jičína téměř nepokrývá a také další technická omezení znemožňují toto vysílání jednoduchým způsobem divákům
naladit.
Nyní se však objevila nová a mnohem kvalitnější možnost,
jak zajistit šíření vybraných novojičínských pořadů pomocí
DVB-T. POLAR začne v březnu vysílat na území Moravskoslezského kraje nový televizní program - „POLAR“, a to v plnohodnotném 3. multiplexu Českých radiokomunikací (CDG),
z vysílače Ostrava-Hošťálkovice, kanál 48. Toto vysílání pokrývá 1,2 mil. obyvatel MS kraje, vč. Nového Jičína a okolí. Začíná tak nová éra v regionálním vysílání - pro diváky
vznikne vedle ČT, Novy, Primy a Barrandova nová televize
s čistě regionálním zaměřením - POLAR. Vedle městského
a regionálního zpravodajství se mohou diváci těšit na řadu
tématických magazínů (cestování, vaření, životní prostředí...),
vše s regionální tématikou. Více informací bude následovat
v nejbližších dnech.
Petr Panáč
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Návštěvnické centrum nabízí možnost
workshopu nejen pro děti
Radka Bobková, vedoucí centra
Nově otevřené Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků, které se nachází na náměstí v zrekonstruovaném domu
u Laudona na Masarykově nám. č. 45, vás zve na unikátní expozici
věnovanou technologickému procesu výroby klobouků. Seznámíte
se s postupem výroby klobouků poutavou formou, zahrajete si na
módní návrháře a vyzkoušíte si klobouky jak živě, tak interaktivně.
Návštěvnické centrum nabízí možnost workshopu pro mateřské,
základní školy či širokou veřejnost. V ceně programu je prohlídka
celé expozice a také workshop. Workshop probíhá formou ukázky lisování minikloboučků a následného dozdobení Interaktivního
balíčku, který obsahuje miniklobouček se zdobením. Nejen děti si
mohou zahrát na módní návrháře, vyzkoušet svou vlastní tvořivost
a výtvarné nadání, ale mohou rozvíjet i svou fantazii. V Ateliéru se
také nachází dětský koutek pro nejmenší.
Díky tomuto jedinečnému programu se můžete seznámit s pozoruhodným procesem výroby klobouků, poznat jejich historii a rozšířit si tak své znalosti zábavnou formou.
Více informací naleznete na www.mestoklobouku.cz nebo v Turistickém informačním centru, které sídlí v objektu Návštěvnického
centra. Toto Informační centrum připravilo, s využitím prostředků
grantu Moravskoslezského kraje, v závěru roku další novinky pro
návštěvníky města. Je jím nový jednoduchý propagační materiál
s mapou a hlavními atraktivitami města i okolí a Mobilní průvodce
do mobilu, takže nezapomeňte při procházce po Masarykově náměstí mít zapnutou funkci Bluetooth ve svém mobilu a pak už si jen
nabízenou aplikaci stáhnout.
Dne 16. ledna 2012 se otevřela pro veřejnost nová stylová nekuřácká kavárna Caffé Cappello. Nachází se v přízemí objektu Návštěvnického Centra Nový Jičín – město klobouků na Masarykově
nám. č. 45. Celý objekt tohoto centra je bezbariérový.

Vyšel 61. svazek
Vlastivědného sborníku Novojičínska
Karel Chobot
Milovníci vlastivědy jistě již zaregistrovali, že koncem roku 2011
vyšel již 61. svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska, který
společně vydávají Muzeum Novojičínska příspěvková organizace
a Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Nový Jičín. Jak
už to bývá léta zvykem, i tento svazek obsahuje studie a články
vlastivědného, historického, uměnovědného a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti okresu Nový Jičín a jeho měst či
obcí. Po úvodní eseji autorů Vratislava Janáka a Jaroslava Zezulčíka, nazvané Vzpomínka na archeologa Emanuela Grepla, který
před rokem nečekaně opustil svět tento vezdejší, následují další
zajímavé studie. Michal Mocek v obsáhlé a důkladné stati Dílna
umělecké grafiky Nový Jičín v letech 1969-1984. Pokus navázat na
tiskařskou tradici Karla Kryla a Ferdinanda Scottiho v podmínkách
„reálného socialismu“ vydává svědectví o nelehké době a společném usilování ředitelů Vlastivědného muzea okresu Nový Jičín Jaroslava Štindla a Františka Schwarze spolu s Františkem Cahlem,
vedoucím dílny, o kvalitní bibliografický tisk. Dílna nakonec zanikla,
jako památka na ní zůstaly mnohé zajímavé grafické listy vedut
měst okresu. Tradičně čtivě objasňuje Renata Kafková politickou
situaci v druhé polovině 19. století v Novém Jičíně v článku Německý politický spolek aneb Počátky politického života v Novém
Jičíně. Radek Polách píše o Augustu Bielkovi, rytíři von Karltreu
a počátcích Spolku Novojičínských ve Vídni. Hana Prymusová ve
studií České ženské hnutí na Novojičínsku v 1. polovině 20. století
přibližuje ženské politické, vzdělávací či sociální spolky, na Novojičínsku prvotně spojené především s osobností zakladatele Československé strany lidové, významného prvorepublikového politika
Mons. Jana Šrámka. Neméně zajímavý a přínosný je článek vědecké pracovnice Národního památkového ústavu v Ostravě Romany
Rosové nazvaný Zámek v Jeseníku nad Odrou, podobně jako příspěvek P. Klemens František Černoch, lagnovský rodák, autora
Jana Štěpána, odborného archiváře a zástupce ředitele olomoucké
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pobočky Zemského archivu v Opavě. Anna Hrčková zůstává věrná
etnografií nové doby po roce 1945 a přibližuje výsledky svých úvah
o problémech rodičovství v krátké stati Emancipovaný muž aneb
Fousatá matka. Příroda živá i neživá je zastoupená dvěma studiemi Oldřišky Frühbauerové, z nichž první se jmenuje Paleontologická sbírka P. Josefa Slavíčka. Ke druhé přizvala ke spolupráci
Radka Vodrážku a výsledkem je Přehled geologicko-paleontologických výzkumů Klokočova. Marie Sedláčková již tradičně obohacuje sborník výsledky svých přírodovědných výzkumů, tentokráte
v podobě článku Poznámky k výskytu orchideje vstavače bledého
(Orchis pallens) na Novojičínsku. Zajímavé jsou i další příspěvky:
Karel Müller, Radek Polách, Soubor odlitků pečetí z vídeňského
císařského dvora ve sbírce Muzea Novojičínska; Aleš Knápek, Plátový kabátec ze Starého Jičína; Květoslav Growka, Jana Hradilová,
Nálezy mincí na Novojičínsku v Ottopalově kronice; a opět Karel
Müller, Radek Polách, Další zjištěné heraldické památky (Dodatek
č. 2 k soupisu heraldických památek Novojičínska). Sborník uzavírají Zprávy a recenze vydaných publikací. Významným praktickým a delší dobu již požadovaným počinem je samostatná příloha,
kterou zpracovala nová vědecká pracovnice Muzea Novojičínska
p.o. Miroslava Nosková: Bibliografie Vlastivědného sborníku Novojičínska, svazek 1-60, 1967-2010. Sborník v ceně 90,- Kč lze koupit
v Muzeu Novojičínska, p.o. a jeho pobočkách.

Školákům se mezi klobouky líbilo
Vlasta Foltová, třídní učitelka
Páťáci – Ámosáci ze Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, p. o., přišli do
nově otevřeného návštěvnického centra Nový Jičín
– město klobouků. V hodinách vlastivědy se v současné době seznamují s historií
Nového Jičína v 19. století
a s tím spojeným vznikem továren s využitím parních strojů. Návštěvnické centrum bylo Děti si s nadšením zkoušely klobouky
pro ně otevřeno právě včas.
Po příchodu byli přivítáni vedoucí Radkou Bobkovou. Potom si
prohlédli expozici a vyplnili připravený pracovní list, který bude součástí jejich portfolia o historii Nového Jičína. V ateliéru zatím připravovala paní vedoucí ukázku tvarování klobouků pomocí páry. Děti
se rozdělily na dvě skupiny. Jedna skupina zhlédla připravený film,
druhá byla v ateliéru, kde názornou ukázku lisování a dotvarování
malého kloboučku viděli na vlastní oči. Potom se skupiny vyměnily.
Přibližně polovina dětí se pustila do vlastnoručního zdobení zakoupených kloboučků. Práce to byla zajímavá, děti měly možnost využít svou bohatou fantazii a s výsledkem byly velmi spokojeny.
V poslední části naší návštěvy si všichni žáci mohli ve zkoušírně vyzkoušet různé klobouky. Kluci se kupodivu velmi dobře cítili
s dámskými pokrývkami hlavy, ale samozřejmě také v kovbojských
a jiných pánských kloboucích. Děvčata zase vyhledávala klobouky, které měly nějaký společný znak, a společně se fotografovala.
Například všechny měly čepice nebo všechny měly stejnou barvu,
popřípadě stejný střih.

Školáci si vlastnoručně vyrobili vlastní suvenýr

Foto: Vlasta Foltová
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Ondrášek zahájil pětačtyřicetiletou
sezonu úspěšně

Novoroční koncert Ondrášku
již po sedmnácté

Karel Chobot
Novojičínský kulturně-hudební život v uplynulém roce léta Páně
dvoutisícím jedenáctém plul především na vodách šedesátin Pěveckého sboru Ondráš, v menší míře ještě čtyřicátých narozenin
Komorního orchestru P. J. Vejvanovského, zrozeného v sezoně
1970-1971, či dětských let prvého desetiletí umělecké činnosti žákovského orchestru novojičínské Základní umělecké školy.
Ondráš symbolicky předal na přelomu roku štafetu výročních oslav
o patnáct let mladšímu sourozenci, Pěveckému sboru Ondrášek
již jmenované Základní umělecké školy Nový Jičín. V podstatě to
tak vždycky bylo a bude i v budoucnosti, dokud budou oba sbory
žít a kvést pěveckým umem. Ondráš začal psát svou historii v roce 1951, Ondrášek v roce 1967. Předpokládáme tudíž logicky, že
nás letošní rok tedy v kulturně-hudební sféře mile zahrne řadou
koncertů jubilujícího nového pěveckého fenoménu Nového Jičína
světového renomé, dětského pěveckého sboru Ondrášek, který
mimochodem i v uplynulém roce 2011 pokračoval ve vítězném pěveckém tažení Evropou, mimo jiné skvělou reprezentací a bronzovým oceněním na vrcholně náročném XII. mezinárodním festivalu
sborové hudby TALIN 2011.
Dá se říci, že Ondrášek zahájil oslavy, jak píšeme na jiném místě, již tradičně báječným novoročním koncertem, kde navíc pokřtil
nový kompaktní disk. Téměř vyprodaný sál Beskydského divadla
pak nadšeně odměnil všechny ondráškovské sbory, tedy jak koncertní, komorní, tak přípravné Hrášek, Rarášek, Kulihrášek dlouho
trvajícími ovacemi. Tudíž vstup impozantní, pochopitelně zavazující, jak už bývá dobrým zvykem sboru, který bez nadsázky šíří dobré jméno českého a moravského dětského pěveckého sborového
umění po celém světě. Vždyť Nový Jičín díky Ondrášku znají nejen
v evropských zemích, ale i v Japonsku a Africe. Konečně, i o tom
jsme na stránkách Zpravodaje léta psali, já zaznamenával do kroniky města. Jen jedno zůstává smutnou skutečností. Spojujícími
provazy vzpomínek všech výše jmenovaných loni či letos novojičínských jubilujících uměleckých souborů poutající nás k minulosti
i současnosti byla osobnost na výsost pozoruhodná: čestný občan
města Nového Jičína, kantor, hudební skladatel, především zakladatel Ondrášku, který se dlouhá léta společně s jinou novojičínskou
osobností, Ervínem Bártkem, podílel na prvních úspěších Ondráše,
pan Mgr. Václav Ptáček. Bohužel, ten již slavit nebude. Stačil se
účastnit téměř všech koncertů jubilujícího Ondráše, aby nás náhle,
byť dlouhá léta těžce nemocen, v pátek 18. listopadu 2011 opustil a odešel na věčnost za svými hudebními kamarády. Ale nepochybuji, že jeho skladby či úpravy písní budou žít dále. Ondrášku
a jeho pěveckým údům, vedení v podobě charismatické prezidentky Svatoslavy Lenartové a v neposlední řadě mistra dirigentského
řízení pana Josefa Zajíčka, přejeme do celé výroční sezony hodně sil, pokoje k nácvikům jako základního kamene úspěchů, dobrou vůli, bez níž nejsme schopni se na ničem rozumném domluvit
a hodně štěstí. Ať jim hvězda naděje svítí po celý rok!

Svatoslava Lenartová
V sobotu 7. ledna odpoledne se okolí Beskydského
divadla hemžilo pestrou směsicí lidiček, nejmenšími dětmi
počínaje, po nejstarší generaci konče. To se scházeli účinkující i diváci na tradiční Novoroční koncert Ondrášku
a jeho přípravných sborů.
Program koncertu měl několik vrcholů, v první řadě Koncertní a komorní sbor Ondrášku
vystoupení koncertního a komorního sboru, které je považováno vždy za přehlídku vynikajícího
pěveckého mistrovství.
Samostatné vystoupení přípravek - Rarášků a Hrášků se vždy
může pochlubit nápaditým a humorným projevem, když děti svým
bezprostředním chováním a nehraným zápalem dokáží strhnout
publikum. Kulihrášek naopak dokázal, jak hluboce umí oslovit posluchače i ty nejstarší koledy, když jsou zpívány s citem a pochopením, umocněným o krásná dětská sóla.
Příjemným a laskavým pohlazením se stalo vystoupení členů tanečního oboru, s choreografií jejich vyučující paní Ilony Rudelové,
kteří se účastnili koncertu jako hosté. Přišly i chvíle dojetí, když
se čtveřice maturantek loučila se svým sborem, aby byly za okamžik vystřídány humornou
skeči Tří králů v čele se Svatoslavem Válkem. Ten se se
svými souputníky zhostil křtu
nového CD DEO GRATIAS
a popřál i posluchačům pokojný nový rok.
Finále už probíhalo podle
osvědčené receptury, kdy
všichni účinkující,
Hrášci,
Křest nového CD „DEO GRATIAS“
Rarášci, Kulihrášci, Ondrášci,
Komoráci, muzikanti, tanečníci a hlavně diváci, ti všichni si zazpívali... „za naše zpívání, za koledování, dej nám Pán Bůh své požehnání...“

Komorní sbor Ondrášku na mezinárodním festivalu sborové hudby v Talinu
Foto: archiv Ondrášku
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A co Ondrášky letos čeká? Na to odpovídá sbormistr a umělecký vedoucí Josef Zajíček:
Období prvních týdnů nového roku probíhá ve znamení příprav na
oslavy 45. výročí založení našeho sboru Ondrášek. A že si přejeme
slavit opravdu zvesela, se můžete přesvědčit na Ondrášovském
plesání – společenském večeru v sobotu 24. března ve Fokusu,
kam zveme naše posluchače, bývalé členy sboru a všechny, kteří nás mají rádi. Myslíme ale pochopitelně především na děti – ta
naše sborová si užijí Karnevalovou veselici a pro děti, které jsou
mimo sbor, připravujeme populární koncertní pásmo, které představíme na jaře v průběhu dubna a května.
Závěr školního roku a tím i celé koncertní sezony se pravidelně
nese ve znamení zájezdů a festivalů. Rarášci dostali pozvání zúčastnit se setkání pěveckých sborů v Lidicích za přítomnosti mnoha známých představitelů našeho politického a kulturního života. Kulihrášek
čeká zajímavý koncertní zájezd do našeho partnerského města Ludwigsburgu, na který bude navazovat cesta a pobyt v Paříži a okolí
řeky Loiry. Koncertní sbor Ondrášek se zúčastní festivalu ve
Slovinsku a Itálií v závěru měsíce června. Největší událostí
v tomto roce bude bezesporu
historicky první cesta Komorního sboru do Číny, na kterou
se sice moc těšíme, ale jsme si
zároveň vědomi mnoha úskalí
a obtíží, které budeme muset
překonat, i množství práce, Kulihrášek dokázal posluchače oslovit
Foto: Vladimír Hampl
která je ještě před námi.
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Žerotínský zámek v Novém Jičíně
do 23. února 2012
KERAMIKA, SKLO, PORCELÁN
ZE SBÍREK MUZEA NOVOJIČÍNSKA
Rytířský sál
Otevírací doba:
úterý – pátek 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle
9.00 – 15.00

Klub rodáků a přátel města NJ
Karel Chobot, za výbor klubu
zve všechny své členy a příznivce
ve středu 15. února 2012 v 16.30
hod. odpoledne na přednášku
PhDr. Karla Chobota Historická
výročí roku 2012. Přednáška se uskuteční v klubových místnostech
na baště na ulici Gen. Hlaďo. O týden později, ve středu 22. února
2012, v 17 hod. odpoledne se uskuteční v malém sále Beskydského
divadla tradiční výroční členská beseda, v letošním roce spojená
s volbou nového výboru. V úvodu malé kulturní překvapení. Účast
všech členů klubu žádoucí.

Poplatek za komunální odpad

Finanční odbor
Městský úřad Nový Jičín, finanční odbor, upozorňuje občany, že
s účinností od 1. 1. 2011 byli rozděleni všichni poplatníci a každý
poplatník (i dítě) má svůj variabilní symbol. 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). Může tak dojít k situaci, kdy na jednom variabilním symbolu bude evidován přeplatek a na ostatních 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.
Dále upozorňujeme občany, že již nebudou zasílány poštovní
poukázky k úhradě. Poplatek lze uhradit bankovním převodem,
poštovní poukázkou (kde je nutné uvést variabilní symboly - totožné jako v roce 2011) nebo v pokladnách MěÚ. Splatnost poplatku
je do 31. 3. 2012.

ZUŠka tančila v Míčovně
Žáci 2. ročníku II. stupně
V pondělí 12. prosince 2011 jsme se vydali do Prahy na festival
„Vánoční taneční scéna“, který se konal v Míčovně Pražského hradu a pořádalo jej Taneční centrum Praha – Konzervatoř. Měli jsme
velkou radost, když jsme se dozvěděli, že naše skladba „Je nám tu
zima“ byla pro tento festival vybrána.
Před představením jsme si stačili prohlédnout areál Pražského
hradu, vánoční trhy na Staroměstském náměstí a užít si atmosféru
předvánoční Prahy. Zjistili jsme, že náš pan ředitel je velmi kulturně
vzdělaný. O každé důležité budově
a památce něco ví. Jakmile jsme přišli do Míčovny, byli jsme štěstím bez
sebe. Míčovna je krásná a prostorná. Při samotném vystoupení jsme
se moc snažili a na výsledku to bylo
znát. Povedlo se. Také jsme s úžasem sledovali představení studentů
konzervatoře. A oni zase měli možnost vidět nás, kteří tančíme jen pro
radost. Domů jsme si odvezli plno
zážitků a dojmů, na které nikdy nezapomeneme.
Děkujeme Tanečnímu centru Pra- Žáci ZUŠ Nový Jičín reprezentoha, Klubu přátel umění při ZUŠ, ve- vali školu i město na prestižním
dení ZUŠ Nový Jičín a hlavně naší vystoupení v Míčovně Pražsképaní učitelce Iloně Rudelové.
ho hradu Foto: ZUŠ Nový Jičín
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Ze sbírek muzea v Novém Jičíně
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
„Ve druhé polovině roku 1715
se ukázaly povážlivé stopy této
nákazy v dosahu města a panství
Nový Jičín...“ popisuje kronikář
Vincenc Ottopal ve své kronice
líčení událostí pohnutého to času. Mor zasáhl velkou intenzitou
a umírání nebralo konce. Morový
mrak přicházející od východu pokračoval ve své pouti dál a hrozilo, že zasáhne i starojické panství
Fotografie znakové partie podstav- Antonína svobodného pána Zena
ce sousoší sv. Rocha a Šebestiá- z Dannhausu. Modlitby starojických nebraly konce... a nakona, kolem roku 1900
nec byly vyslyšeny. Epidemie se
zastavila na hranicích panství v Loučce. A přímo na tomto místě
nechal starojický pán ještě téhož roku vystavět památné sousoší
sv. Rocha a Šebestiána, ochránce proti černé smrti a patrona rodu
Zenů z Dannhausu.
Obě sochy stojí na vysokých sloupech a jejich základnu tvoří piedestal s rokajovou kartuší. Na podstavci jsou vytesány tři znaky,
uprostřed erb Zena, po stranách znak Starého Jičína a unikátně
dochovaný znak obce Loučky. Sousoší bylo podle nápisové desky opravováno poprvé již roku 1766 Antonínovým synem Šebestiánem Zenem, naposledy v roce 2011 akademickým sochařem
a restaurátorem Jakubem Gajdou. Jeho tvář je dnes již silně zvětralá
a i z těchto důvodů byly v minulosti vysoké sloupy obměněny a tyto
originální pískovcové monumenty přeneseny do lapidária novojičínského muzea. Současně pro dochování autentických skutečností ochraňuje novojičínské muzeum historické skleněné fotografické
desky, zachycující původní stav nápisových a znakových částí.
Další exponáty spojené s historií starojického panství můžete
dnes zhlédnout v rámci
prohlídky stálé muzejní
expozice „Ve znaku zavinuté střely.“ Muzeum
je veřejnosti přístupné
od úterý do pátku 8.0012.00 hod., 13.00-16.00
hod. a v neděli 9.0015.00 hod.
A na závěr otázka do
příštího čísla. Víte, z kterého roku pochází nejstarší známé vyobrazení
hradu Starý Jičín ze sbí- Svatý Šebestián, patron rodu Zenů z DannFoto: muzeum
rek Muzea Novojičínska? hausu

Pozvánky
 Výstava fotografií
Výstavní síň „ Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20.
Jaroslav Němec - Ostrava,
Wojciech Stefanik - Vratislav,
Leopold Duszka Kołcz - New York. Od 3. do 27. února 2012
Otevřeno: pondělí a pátek 9.00 – 11.00, 14.30 – 17.00 hodin
 Novoroční setkání
Štěpána Raka a Matěje Raka
Dne 17. 2. 2012 v 19 hodin ve Španělské kapli – Nový Jičín
Srdečně zvou pořadatelé:
Farnost Nový Jičín, KNIHKUPECTVÍ - Jana Fialová, Nový Jičín,
MěKS Nový Jičín. Jednotné vstupné 150,-. Předprodej vstupenek
v KNIHKUPECTVÍ - Jana Fialová, Nový Jičín od 17. 1. 2012.
Rezervace a informace na tel.: 556 701 897

Novojičínský zpravodaj

Únor 2012

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
ÚNOR 2012
 Středa 1. února v 18.00 Peter Shaffer: AMADEUS. Skvělý dramatik, proslulá hra, strhující téma, silné emoce, zápas o nesmrtelnost,
namísto zbraní hudba. Drama o velikánech lidstva i o nás samých nabídne kromě hereckých výkonů i setkání s Mozartovou hudbou a operními áriemi. Ladislav Špiner získal za roli Amadea cenu Thálie 2010
pro umělce do 33 let. V režii Michaela Taranta dále hrají: J. Vrána,
P. Tenorová, R. Žák, Z. Rumpík, J. Hyhlík a další. Východočeské divadlo Pardubice. Předplatné sk. S. Předprodej od 3. 1.
 Neděle 5. února v 16.00 Jan Karafiát: BROUČCI. Příběh malého
svatojánského Broučka a jeho rodiny. Brouček se učí létat, svítit a poznává celý podivuhodný svět. Scéna Bajka Český Těšín. Předplatné
sk. Rolnička. Vyprodáno.
 Středa 8. února v 19.00 Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU.
Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě
propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec.
Tragikomický příběh s nadějeplným koncem. Simona Stašová získala
za hlavní roli v této inscenaci cenu Thálie 2007. V režii Milana Schejbala dále hrají: Radka Filásková, Čestmír Gebouzský, Helena Karochová, Ernesto Čekan, Vojtěch Záveský. Divadlo A. Dvořáka Příbram.
Předplatné sk. A. Předprodej od 3. 1.
 Čtvrtek 9. února v 19.00 SMETANOVO TRIO. Jitka Čechová - klavír, Jana Vonášková-Nováková - housle, Jan Páleníček - violoncello.
Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: W. A. Mozart, L. v. Beethoven, J. Brahms. Triart management Praha. Kruh přátel hudby. Malý
sál. Předprodej od 3. 1.
 Úterý 14. února v 19.00 Lars von Trier: KDO JE TADY ŘEDITEL?
Komedie z prostředí nejmenované dánské firmy. Ravn je jejím ředitelem a zároveň majitelem, ovšem to před svými kolegy úspěšně skrývá.
Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele
sehraje. V režii Daniela Hrbka hrají: K. Cibulková, J. Šmíd, R. Jašków,
V. Limr, K. Frejová, M. Dlouhý j.h., K. Halbich a další. Švandovo divadlo Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 10. 1.
 Čtvrtek 16. února v 19.00 Jaroslav Dušek: ČTYŘI DOHODY. Láska, Vztahy, Přátelství - jak je vidí toltécký šaman DON MIGUEL RUIZ.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Šéz a Zdeněk Konopásek, světelný
design Viktor Zborník (zakoupením lístku na toto představení přispějete
na humanitární aktivity občanského sdružení Anaon Liberec). Divadlo
Vizita Praha. Vyprodáno.
 Sobota 18. února v 19.00 CHUDÁK HARPAGON. Dramatické
vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že
po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává a nedá
a nedá… Josef Dvořák v komedii na motivy Moliérova Lakomce. Dále
hrají: R. Stupková, D. Schlehrová, A. Zejfartová, M. Hrubešová, R. Trtík.
Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha Předprodej od 10. 1.
 Čt 2. až Ne 5. 2. v 17.30 hod.
HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV.
Když o nějakém filmu řekne režisér
Avataru James Cameron, že lepší
3D dosud v kině neviděl, nejedná se
o jen tak ledajaký kompliment. Film
pro celou rodinu o jednom neobyčejném klukovi... Mládeži přístupno.
BONTONFILM. Digital 3D, 126 min., titulky.
 Čt 2. až Ne 5. 2. ve 20.00 hod. KRONIKA. Čeho byste byli
schopni, kdybyste získali nadpřirozené schopnosti? Použili byste je
ve jménu dobra nebo zla? Toto dilema řeší i tři kamarádi ze střední
školy, kterým jejich náhle nabyté nadpřirozené schopnosti přerostou
přes hlavu. Do 12 let nevhodný. BONTONFILM. Digital 2D, 84 min.,
titulky.
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 Pá 3. až Ne 5. 2. v 16.00 hod. MONSTRA OCEÁNŮ 3D – PRAVĚKÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Ve čtyřicetiminutovém naučném filmu z dílny
National Geographic ožívají ve 3D mořští plazi z éry dinosaurů. Mládeži přístupno. D-CINEMA. Digital 3D, 40 min.
 Po 6. až St 8. 2. v 18.00 hod. ČERNOBÍLÝ SVĚT. Snímek mapuje
vztah tří zcela rozdílných a výjimečných žen, které se pokouší překonat
zažitá společenská pravidla. Adaptaci celosvětově úspěšného románu, jež získal letošní Zlaté glóby. Mládeži přístupno. FALCON. Digital
2D, 146 min., titulky.
 Po 6. až St 8. 2. ve 20.30 hod. JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN. Píše se
rok 1973 a britská tajná služba MI6 se pokouší ve svém středu nalézt
sovětského špiona a udržet Spojené království v bezpečí... Do 12 let
nevhodný. AEROFILMS. Digital 2D, 127 min., titulky.
 Čt 9. až Ne 12. 2. v 18.00 hod. STAR WARS: EPIZODA 1 - SKRYTÁ HROZBA. Největší sága všech dob se vrací na plátna kin ve velkolepém 3D! Mládeži přístupno. BONTONFILM. Digital 3D, 136 min.,
dabing.
 Čt 9. až Ne 12. 2. ve 20.30 hod. DEN ZRADY. Idealistický mluvčí
(Ryan Gosling), který pracuje pro nadějného prezidentského kandidáta Mikea Morrise (George Clooney), si musí vybrat, zda zvolí cestu
loajality či vlastních ambicí, realizovaných bez ohledu na následky. Do
12 let nevhodný. EEAP. Digital 2D, 101 min., titulky.
 So 11. až Ne 12. 2. v 16.00 hod. GNOMEO a JULIE. Animovaný
film pro celou rodinu o zamilovaných trpaslících... Mládeži přístupno.
HOLLYWOOD. Digital 2D, 81 min., dabing.
 Po 13. až St 15. 2. v 18.00 hod. JACK A JILL. Jack žije takřka dokonalým životem s výjimkou jediné chybičky – sestry Jill, jeho dvojčete,
která jezdí na Den díkůvzdání a během pár okamžiků dokáže převrátit
život vzhůru nohama. Mládeži přístupno. FALCON. Digital 2D, 91 min.,
titulky.
 Po 13. až St 15. 2. ve 20.00 hod. MUŽ NA HRANĚ. Z příběhu zkompromitovaného poldy, který se snaží dokázat svou nevinu, se stává
něco zdaleka víc šokujícího. Najednou je v sázce mnohem víc než život
jednoho muže stojícího na římse... Do 12 let nevhodný. HOLLYWOOD.
Digital 2D, 102 min., titulky.
 Čt 16. až Ne 19. 2. v 18.00 hod. SIGNÁL. Český film Signál vtipně a překvapivě rozehrává oblíbenou komediální zápletku o malém
chytrém podrazu, který sází na lidskou chamtivost a touhu přechytračit
sousedy... Mládeži přístupno. BONTONFILM. Digital 2D, 115 min.
 Čt 16. až Ne 19. 2. ve 20.15 hod. NEPŘÍTEL POD OCHRANOU.
Jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli a osamělý zelenáč
z tajných služeb, který se ho zoufale snaží udržet naživu. Do 15 let
nevhodný. BONTONFILM. Digital 2D, titulky.
 Pá 17. až Ne 19. 2. v 16.00 hod. MUPETI. Rodinný film se známými loutkovými postavičkami... Mládeži přístupno. FALCON. Digital 2D,
110 min., dabing.
 Po 20. až St 22. 2. v 16.00 hod. CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV.
Pokračování rodinného dobrodružství ve formátu 3D začíná tím, že
mladý Sean Anderson (Josh Hutcherson, který hrál v této roli i v předchozím filmu) dostane zakódované tísňové volání ze záhadného ostrova. Mládeži přístupný. WARNERBROS. Digital 3D, dabing.
 Po 20. až St 22. 2. v 18.00 hod. PŘIZDIS*ÁČI. Co se stane, když se
čtveřice mladíků vypraví na dovolenou bez svých rodičů, bez učitelů,
bez peněz a s velmi malou šancí na to, že by dovolenou mohli strávit
v dámské společnosti. Mládeži přístupný. EEAP. Digital 2D, 97 min.,
titulky.
 Po 20. až St 22. 2. ve 20.00 hod. NEBEZPEČNÁ METODA. Dva
legendární psychiatři (Jung a Freud) svádějí nelítostný souboj, který se
odehrává prostřednictvím léčby psychicky nemocné dívky. Do 15 let
nevhodný. BONTONFILM. Digital 2D, 99 min., titulky.
 Čt 23. až Ne 26. 2. v 16.00 hod. MODRÝ TYGR. Rodinný film, který
vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie – co se stane, když se ve
městě objeví modrý tygr? Mládeži přístupno. CINEMART. Digital 2D,
110 min., titulky.
 Čt 23. až Ne 26. 2. v 18.00 hod. ŠKOLNÍ VÝLET. Nový český film
je koncertem hvězd českého filmu, jimž směle sekundují dnešní mladí
herci. Pohodová podívaná v dnešní uspěchané době. Mládeži přístupno. MAGNUSFILM. Digital 2D, 90 minut.
 Čt 23. až Ne 26. 2. ve 20.00 hod. ŽENA V ČERNÉM. Duchařský snímek s Danielem Radcliffem v hlavní roli... Do 15 let nevhodný. EEAP.
Digital 2D, 95 min., titulky.
 Po 27. až St 29. 2. v 18.00 hod. TOHLE JE VÁLKA! Jak lehce lze
ze souboje o vysněnou dívku udělat Třetí světovou válku – zvlášť když
jde o souboj dvou špičkových agentů CIA... Do 12 let nevhodný. BONTONFILM. Digital 2D, 96 min., titulky.
 Po 27. až St 29. 2. ve 20.00 hod. SPECIÁLNÍ JEDNOTKA. Kontroverzní novinářka Elsa (Diane Kruger), působící v Afghánistánu, je
unesena členem Talibanu. Je vyslána speciální jednotka na její záchranu... Do 12 let nevhodný. BIOSCOP. Digital 2D, 110 min., titulky.
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 Anketa Novojičínský sportovec
roku 2011 očima veřejnosti. Anketa bude probíhat od 20. ledna do 24.
února 2012 formou internetového hlasování na stránkách SVČ Fokus www.
fokusnj.cz, kde budou zveřejněny podrobnější informace jak o podmínkách
ankety, tak i o jednotlivých nominovaných sportovcích a kolektivech.
 NOVÉ KROUŽKY. Od 1. února otevíráme nové kroužky Úprava digitálních fotografií a Základy výuky na PC. Pokud máte zájem, pište na e-mail
loksa@fokusnj.cz nebo volejte na tel. číslo 732 734 208.
Od 29. února otevíráme pro výtvarníky z řad mládeže a dospělých Dialogy s výtvarným světem. Lektor: Mgr. Jana Tošovská. Více informací na
tel. čísle 607 586 770.
 Pátek 3. února od 8.30 hodin. SVČ FOKUS - PRÁZDNINOVÝ
STOLNÍ TENIS. Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované
hráče. Cena: 30,- Kč za hráče. Kategorie: 1) mladší žáci a žákyně: 6 - 12
let, 2) starší žáci: 13 - 18 let, 3) starší žákyně: 13 - 18 let, 4) muži a ženy:
18 a více let. Informace: Pavel Sedlář 737 970 008, sedlar@fokusnj.cz.
 Pátek 10. února od 19.00 hodin. SVČ FOKUS - MEXICKÝ TANEČNÍ
VEČER. SVČ FOKUS Nový Jičín pro vás připravil 6. ročník tanečního
večera v mexickém stylu. Skvělá hudba, tanec, tombola, doprovodný program, soutěže i malý taneční kurz, a to vše v mexickém stylu! Vstupné
s večeří 190,- (v předprodeji od 10. 1. 2012 pouze v SVČ Fokus), hraje
skupina APAČI.
 Úterý 14. února 2012 od 16.15 do 17.30 - VALENTÝN NA BRUSLÍCH
SVČ FOKUS Nový Jičín ve spolupráci s hokejovým klubem HC Nový Jičín
připravil pro všechny zamilované Valentýna na bruslích. V průběhu akce
bude volba krále a královny lidských srdcí. Vítězové obdrží od partnera
akce Květinářství U stadionu překvapení.
 17. - 20. února. Javorníky - LYŽÁK 2012. Prožijte začátek jarních
prázdnin v lyžařském centru Kohútka se skvělou partou, instruktory lyžování a snowbordingu a neopakovatelnými zážitky. Přihlášku stáhnete na
www.fokusnj.cz nebo přímo ve Fokusu, informace Martin Jakůbek - 733
613 032.
 20. - 24. února, 8.00 - 16.00. SVČ FOKUS a blízké okolí - JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Příměstský tábor se SVČ FOKUS. Jarní prázdniny,
ve kterých si zasportuješ, něco vyrobíš, zasoutěžíš a poznáš blízké okolí.
Cena: 1050,- Kč (pitný režim, oběd, svačina, program, pojištění, lektoři).
Možnost přihlášky na jednotlivé dny. Přihlášku najdete na www.fokusnj.
cz nebo přímo ve Fokusu. Hlavní vedoucí Pavel Sedlář - 737 970 008.
 24. – 26. února. SVČ FOKUS - CRAVATACON 2012. Co vás čeká
a nemine: Přednášky o historii, fantasy, sci-fi, herní linie, workshopy, „šopák” (neboli všehochuť), DRD, DDR a možná i nějaký ten slavný spisovatel. Více na www.cravatacon.info.
Připravujeme:
 9. - 10. března. SVČ FOKUS, Beskydské divadlo, OPONA 2012.
Připravujeme divadelní přehlídku OPONA 2012 (studentského a experimentujícího divadla). Veškeré informace včetně přihlášek naleznete na
webu www.fokusnj.cz.
 Pátek 2. března od 19.30 hodin. SVČ FOKUS - MĚSTSKÝ SPORTOVNÍ PLES. S vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu za rok 2011. Slavnostní ocenění sportovců proběhne
od 20.00 do 21.00 hodin. Předprodej vstupenek: probíhá od 13. 2. 2012,
SAZKA Masarykovo náměstí.

 1. - 28. 2. Městská knihovna  po.-pá. 8.30 - 18.00 hod.  DRACI
A JINÁ FANTASY STVOŘENÍ – výstava kreseb. Výstava prací Lucie Culkové z Frenštátu pod Radhoštěm. Jak už název napovídá, jedná se o expozici kreseb dračích stvoření, které ocení nejen milovníci žánru fantasy.
 2. 2. (čt) Čajovna Archa  18.00 hod.  SETKÁNÍ S TICHEM – Meditativní posezení bez učitele a beze slov. Otevřený spolek pro všechny
meditující, sedící, ležící a mlčící.
 3. 2. (pá) Biograf Artefakt  20.00 hod.  80,-/100,- Kč  ELEKTRICK MANN – elektrické křeslo hudby. Nové album Elektrického pána
vyšlo v prosinci a právě startují Mrduchtěj tour 2012.
 4. 2. (so) Hudební kavárna  20.00 hod.  50,- Kč  BIORCHESTR
– koncert. Duo Biorchestr při interpretaci svých písní spojuje zvuk akustických a elektronických hudebních nástrojů.
 4. 2. (so) Čajovna Archa  8.00 hod.  ČAJOVÝ VÝLET NA PETŘKOVICKOU HŮRKU – přírodní osvěžení. Sraz v 8.00 u čajovny, 8.10
pohodový výšlap na trase Čerťák – Strážnice – Petřkovická hůrka – Rokyty – Palačov – Jičina.
 6. 2. (po) Čajovna Archa  18.00 hod.  40,- Kč  SHAMBALLA
– přednáška spojená s léčebnou meditací. Nové silnější celistvé vicedimenzionální léčení a duchovní cesta, jejíž součástí je i Reiki. Přednáší
mistr Shambally a Reiki.
 6. 2. (po) Klub Galerka  18.00 hod.  20,- Kč  DANCE SCOPE
– tanec ve Velké Británii. Ukázky z choreografií doplněné odborným komentářem Mgr. Elvíry Němečkové z Kiliánovy nadace v Praze.
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 7. 2. (út) Čajovna Archa  18.00 hod.  MAGIC: THE GATHERING – klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro všechny hráče Magic:
The Gathering TCG. Hraní a výměna karet, zkušeností atp. Akce trvá do
21.00.
 7. 2. (út) Městská knihovna  18.15 hod.  30,- Kč  OSTROV
NEUVĚŘITELNÝCH PŘÍRODNÍCH KRÁS UPROSTŘED ATLANTIKU
– cestopis. Cestopisná beseda s projekcí: Madeira – toulky po horách
i dolinách za přírodou, památkami a vínem Madeira. Přednáší JUDr. Libor
Bureš.
 9. 2. (čt) Čajovna Archa  18.00 hod.  70,- Kč  SÍLA VLASTNÍHO JÁ – přednáška o duchovních a energetických principech. Lucie
Hovjacká.
 10. 2. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  60,- Kč  TY SYČÁCI
– rachotící Brňáci. Petr Váša, Petr Zavadil a Tomáš Fröhlich – trio, které
nejde přehlédnout. Něco, co jste ještě neslyšeli, a přitom máte pocit, že
to znáte už z pravěku. Hrozná krása. Nejen tuto desku si budete moct užít
na koncertě Syčáků v Galerce!!!
 11. 2. (so) Čajovna Archa  20.00 hod.  CAFÉ INDUSTRIAL –
ostravský jazz-rock. Nadžánrová hudba mísící vlivy jazzu, rocku, elektroniky a ambientu.
 12. 2. (ne) Čajovna Archa  15.00 hod.  DESKOVÉ HRY – tradiční
i moderní hry pro všechny věkové kategorie. Magic TCG, Hobit, Pilíře
země, Dobyvatelé vesmíru, Svět – otázky a odpovědi, Bang!, Activity
a další desítky her.
 13., 27. 2. (po) Čajovna Archa  18.00 hod.  50,- Kč  POVÍDÁNÍ
S IVOU A PAVLEM – povídání s lektory seberozvoje osobnosti. Pravidelná setkávání se nad tématy každodenního života. Vztahy v rodině, na
pracovišti, partnerské vztahy. Hledání sama sebe, komunikační dovednosti apod. Témata: Proč nejsem pořád šťastný, radostný a veselý? Kde
se poděly mé dětské sny? Je pravda, že stárnu a lepší to už nebude?
Změním sebe, změním svůj život, změním svět. Povídání s Mgr. Ivanou
Mutinovou a Mgr. Pavlem Žywczokem.
 14. 2. (út) Čajovna Archa  18.00 hod.  MAGIC: THE GATHERING – klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro všechny hráče Magic:
The Gathering TCG. Hraní a výměna karet, zkušeností atp. Akce trvá do
21.00.
 15. 2. (st) Městská knihovna  18.15 hod.  30,- Kč  AYURVÉDA
- odborná přednáška. Výživa v souladu s osobností aneb Jak se projíst ke
zdraví a radosti při příležitosti propagace a autogramiády knížky Áhára:
Výživa autorky MUDr. Martiny Ziskové.
 17. 2. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  70,-  FRUFRU – třebíčský
alternativní bigbít. Třebíčská parta muzikantů, kteří nejsou rozhodně žádní „zelenáči“. Zajímavé je i spojení s hercem a režisérem Pavlem Liškou.
 17. 2. (pá) Španělská kaple Nový Jičín  19.00 hod.  150,- 
RAK A RAK – novoroční setkání. Unikátní kytarový koncertní projekt Štěpán Rak a syn, který dýchá originalitou a skutečným uměním.
(Předprodej v knihkupectví Jana Fialová od 17. ledna 2012.)
 18. 2. (so) Čajovna Archa  18.00 hod.  50,- Kč  K. H. KRCHOVSKÝ – legenda české poezie. Undergroundové básnictví s vražednou
kombinací smrti a erotiky v živém podání hrdiny současných čítanek.
 18. 2. (so) Hudební kavárna  19.00 hod.  CHILL OUT VEČER
– Elektronická hudbá jemného stylu. Poslechový večer. volný vstup.
 18. 2. (so) Čajovna Archa  20.00 hod.  VNOUČATA KUBÁNSKÉ
REVOLUCE – projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Vnuci a vnučky
kubánské revoluce otevřeně vypráví o frustraci a depresi mladé generace. Ta touží po cestování do zahraničí, slušném bydlení a svobodě projevu, který si v čím dál větší míře kompenzuje na internetu a v provokativních textech rapových skladeb. Snímek Carlose Montanera, prokládaný
archivními záběry, koření autentický kubánský rap. 60 min.
 21. 2. (út) Čajovna Archa  18.00 hod.  MAGIC: THE GATHERING – klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro všechny hráče Magic:
The Gathering TCG. Hraní a výměna karet, zkušeností atp. Akce trvá do
21.00.
 24. 2. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  70,-  JAZZ KLUB & DUENDE – moderní jazz-pop. Termínem duende se mj. ve flamenku označuje
vášnivost a hloubka projevu tanečníka i muzikantů a zároveň schopnost
vzbudit vášně u publika. Pohodová, příjemně vtíravá muzika, která v člověku něco nechá. Stojí za to vidět je naživo!
 25. 2. (so) Biograf Artefakt  20.00 hod.  180,-/200,- Kč  PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE – undermajestát. Kdybychom neřekli
vůbec nic, i to by stačilo. V prosinci vyšla živá nahrávka Non Stop Opera,
dedikovaná Ivanu Jirousovi, kterým chce kapela říct, že jede nekonečné
turné.
 26. 2. (ne) Čajovna Archa  15.00 hod.  DESKOVÉ HRY – tradiční
i moderní hry pro všechny věkové kategorie. Magic TCG, Hobit, Pilíře
země, Dobyvatelé vesmíru, Svět – otázky a odpovědi, Bang!, Activity
a další desítky her.
 27. 2. (po) Městská knihovna  18.15 hod.  APOŠTOL PAVEL
- přednáška České křesťanské akademie Nový Jičín, ... jeho život, působení, misijní cesty, dopisy, učení. Přednáší Doc. ThDr. Petr Mareček.
 28. 2. (út) Čajovna Archa  18.00 hod.  MAGIC: THE GATHERING – klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro všechny hráče Magic:
The Gathering TCG. Hraní a výměna karet, zkušeností atp. Akce trvá do
21.00.
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Salon Yvonne Vám nabízí tyto služby:

Volejte zdarma:

800 401 111

ä Péče o ruce – manikúra klasická, P-shine
(japonská manikúra), lakování nehtů, parafínový zábal
ä Péče o nohy - pedikúra klasická, ošetření zarostlých
nehtů, kuřích ok, NOVINKA - thajské masáže nohou
ä Mobilní pedikúra podle domluvy
AKCE únor - ke každé pedikúře
ošetření hřejivým peelingem zdarma!
Na Vaši návštěvu se těší Blanka Prušková,
tel.: 737 459 725, salon Yvonne, Revoluční 6, Nový Jičín

Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba

• Hledáme nové makléře
pro tuto oblast
4/12

Prodej bytu 1+1

(osob. vlast.), v domě Komenského
č. p. 397, Nový Jičín. Byt je umístěn
v klidné lokalitě v 2. podlaží domu
s výtahem. Dům je zateplen,
plastová okna. Tel.: 777 100 293.

Volné ihned.
Cena 540 000,- Kč (dohoda možná)

www.arkus.cz
3/12

Advokátní kancelář
JUDr. Jany Kudrnové, Ph.D.

sídlo Na Hradbách 3, Moravská Ostrava
úřední hodiny Po - Pá od 800 do 1600
pobočka Klimkovice, Hýlov 55

úřední hodiny Po - St od 1700 do 1900 hod. nebo na základě telefonické dohody
tel.: 596 112 777, e-mail: sekretariat@kudrnova.cz
nabízí právní služby v oblasti:
n občanského práva
n obchodního práva
n rodinného práva
n insolvenčního práva
6/12
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• Vykoupíme Vaši nemovitost
za hotové do 24 hodin!
… do realit jedině s námi!

www.rkinvest-reality.cz
7/12

LÉČEBNÁ REHABILITACE
- FYZIOTERAPIE
Zaměřujeme se na prevenci, diagnostiku
a léčbu poruch funkce pohybového aparátu.
Naši erudovaní fyzioterapeuté vám ve dvou našich
pobočkách v Novém Jičíně nabízí speciální techniky
v moderní fyzioterapii:

n Rázová vlna n Lymfodrenáž n Baňkování
n Spirální dynamika n Metoda Mojžíšové
n Kineziotaping

Medcentrum: Máchova 30, Nový Jičín, tel.: 556 794 178
Visteon-Autopal: Suvorovova 195, Nový Jičín, tel.: 556 780 417
www.rehabilitacenj.cz, e-mail: jminarova@email.cz
8/12
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Novojičínský zpravodaj – ceník inzerce
NOVINKA

Možnost inzerce v Novojičínském zpravodaji.
Náklad 9 700 ks. Roznáška do všech domácností
v Novém Jičíně včetně částí města
Straník, Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina.
V případě zájmu o inzerci
v Novojičínském zpravodaji kontaktujte:
obchod@moravapress.cz nebo
tel.: 597 450 386, 597 450 376

1 STRANA

190x259 mm

190x128 mm

1/2 STRANY

Velikosti inzerce a ceny bez DPH
1 STRANA
1/2 STRANY
1/3 STRANY
1/4 STRANY
1/6 STRANY
1/8 STRANY

10 000 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 500 Kč
2 900 Kč
2 000 Kč

190x85 mm

1/3 STRANY

93x125 mm

1/4
STRANY

Slevy ze základních cen bez DPH
OPAKOVÁNÍ 3 – 5 x
OPAKOVÁNÍ 6 – 10 x
OPAKOVÁNÍ 11 a více

- 5%
- 10 %
- 20 %

93x61 mm

93x40 mm

Uzávěrka příjmu inzerátů
Objednávky inzerce Novojičínského zpravodaje
přijímáme do 20. dne v měsíci.
Uzávěrka příjmu podkladů je 22. den v měsíci.
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1/6
STRANY

1/8
STRANY
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V mém rodném kraji znám dva stromy, kterým básník vdechl
duši. Je to magnolie u zámecké zdi a planá jabloň na vrcholu
Svince, které poeticky ztvárnil ve svém básnickém díle Jaroslav
Merenda.
Do redakce Zpravodaje však byly v těchto dnech doručeny
dva fotodokumenty dokládající zničení jabloně, zřejmě vlivem
prosincového přírodního živlu.
Od chvíle, kdy jsem se seznámil s verši básníka, jsem se vždy
těšil na ono místo na hřebenu Svince a na chvíli, kdy plané
jabloni budu blízko. Cosi mě nutilo k tichému rozjímání a obdivu
myšlenek věnované básníkem osamoceně rostoucímu stromu.
Aby její krása zůstala zachována na delší dobu, asi před deseti
lety jsem ji proto také zachytil fotograficky. Jabloň zdobila cestu
po hřebeni a s její krásou se při příležitosti jejího skonu chci
s čtenáři podělit.
Poděkování patří autorům snímků panu Antonínu Vágnerovi
a panu Zdeňkovi Strnadlovi, že konec života stromu plané jabloně
na hřebenu Svince zachytili.
Jaroslav Bělík

Foto: Jaroslav Bělík

Foto: Zdeněk Strnadl

A pokaždé
potkáme se
Jaroslav Merenda
/Plané jabloni na hřebenu Svince/
Stojí tu sama, opuštěná,
/uprostřed války vdaná žena/.
Stojí tu sama, každý zná ji
/v červenci, říjnu, v lednu, v máji/.
Stojí tu sama. Za závějí
nevidí nikdo slzy její.
Kdo projde Svincem po hřebenu,
potká ji, /dnes už starou ženu,/
a stačí trochu fantazie,
aby znal důvod, proč tu žije.
Největší závěj každé zimy
je právě u ní. Meluzíny
tu slaví hody. A své reje
ukryjí tady do závěje.
Stojí tu sama. Hrdá, smělá,
jakoby Svinec bránit chtěla,
když od severu větry dují.
Ne, jiný důvod nespatřuji.
Ne, jiný důvod nehledám.
Foto: Antonín Vágner

Novojičínský zpravodaj

A vím: je zlé být stále sám.
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Fotosoutěž čtenářů

1. V. Čejková – pohled na Španělskou kapli a historickou budovu novojičínské nemocnice
Velmi pestrou a bohatou nadílku jsme od vás, zúčastněných fotoamatérů, obdrželi na začátku nového roku. Takže se hodně obtížně
stanovovalo pořadí. Převládl nakonec názor, že především hledáme nový pohled na naše město. Pozoruhodné byly dva snímky, aktuálně
dokumentující smutný osud jabloně na Svinci. (O tom článek uvnitř.) Převážně kvalitní úroveň zaslaných snímků nás inspirovala k tomu,
že na plánovaném setkání s vámi v březnu budou vaše dosud zaslané snímky prezentovány.
Takové jsou tedy výsledky 11. kola:

2. P. Čagánek – pro nás nezvyklý pohled na farní kostel z domu na
Bezručově ulici

3. P. Vlček - povšimnul si zajímavých průčelí na třech domech
Žerotínovy ulice

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