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Dříve Německý spolkový dům, nyní Beskydské divadlo
Přestože stojí poněkud stranou náměstí a Žerotínského zámku, patří mezi dominanty našeho města. Od otevření budovy
Beskydského divadla uplyne letos v říjnu sto třicet let. Tehdy to byl ještě Německý spolkový dům, jehož plány v duchu italské
neorenesance vytvořil proslulý vídeňský architekt Otto Thienemann. Honosná budova po několik pokolení sloužila výhradně
německé kultuře. To se změnilo po druhé světové válce, a nebyl to zdaleka jediný historický mezník v životě tohoto stánku
kulturního a společenského života Nového Jičína.
Více informací čtěte na straně 8.
Text Novojičínský zpravodaj, foto archiv Muzea Novojičínska a Ladislav Šmitke
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostávám od vás mnoho dotazů na
aktuální situaci okolo Hückelových vil.
A protože si myslím, že byste měli mít
pravidelné informace o tomto velkém
a dlouhodobém projektu, dnes vám
podám první zprávu.
Abychom zabránili další devastaci
vil, začalo město okamžitě po převedení areálu do svého vlastnictví – zápis
do katastru nemovitostí byl proveden 17. června – realizovat
zabezpečovací práce na obou nemovitostech. A to samozřejmě
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Ostravě.
K dnešnímu dni jsou provedeny zámečnické práce (výměna a výroba klíčů od vil, brány, přívodu plynu a podobně) za
7 500 korun, klempířské práce (oprava, částečné doplnění
a vyčištění svodů, tlakové čištění) za 52 tisíce korun a sklenářské
práce (zasklení a zabezpečení oken, případně dveří) v hodnotě
30 tisíc korun.
V červenci a srpnu v areálu vil probíhaly zahradnické práce
(sekání trávy, odstraňování náletových dřevin) a čištění komunikací. Provedly je Technické služby za zhruba 70 tisíc korun.
Do konce roku plánujeme ještě jednu seč trávy a odstranění
suchých stromů a keřů. Předpokládané náklady na veškeré činnosti, které v areálu provádějí Technické služby, by v letošním
roce neměly překročit 150 tisíc korun.
Před nedávnem proběhlo doplnění chybějícího zdiva na vilách,
zejména v okolí oken a dveří, v předpokládané ceně 100 tisíc
korun. V těchto dnech dojde k zakrytí poškozených střešních
kupolí speciální fólií, přičemž náklady na obě kupole se budou
pohybovat okolo 100 tisíc korun. Dále bude na střechách provedena pokládka chybějící krytiny a zatmelení střešních pásů
v hodnotě dalších 100 tisíc.
Také je nutno provést v obou vilách provizorní elektrorozvody
(zejména kvůli zabezpečení objektů) za dalších zhruba 100 tisíc
korun. Po jejich provedení dojde k instalaci zabezpečovacího
zařízení (sedm sloupů před vilami a převěsy vedení, šest kamer,
jedna otočná kamera, příslušenství uvnitř budovy) v plánované
hodnotě 360 tisíc korun.
Zadali jsme již zpracování dokumentace zaměření stávajícího
stavu Hückelovy vily číslo 2. Výstupem bude zaměření nynějšího
stavu (půdorysy, řezy, pohledy a 3D model), dokumentace historických prvků a fotodokumentace. Po vypracování zadáme
zaměření druhé vily. Cena díla za obě vily činí 120 tisíc korun.
Do konce roku ještě bude zajištěn mykologický průzkum objektů
za 79 tisíc. Celkové vynaložené náklady na záchovné práce tedy
dosahují přibližně 1,1 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty.
Vážení spoluobčané, jednadvacátého září jsem si obě vily
i areál prošel. Chtěl bych všem, kteří se na tomto projektu podílejí,
moc poděkovat. Vily jsou nyní v takovém stavu, že by neměly
dále chátrat. A my se můžeme připravovat na jejich revitalizaci.
Ještě letos sestavíme s oslovenými architekty odborný poradní
tým. Architekti s námi budou spolupracovat při přípravě podkladů
pro architektonickou soutěž na projektovou dokumentaci.
Nenechte se, prosím, strašit nesmysly o tom, že revitalizace
Hückelových vil zadluží město. Ročně dáme do rozpočtu na
tento záměr nejvýše 15 milionů korun, což je například desetina
prostředků vyčleněných v tomto roce na investice. Tedy zanedbatelné procento.
Další peníze chceme získávat z dotací. Mimochodem, Nový
Jičín je nejméně zadluženým městem v Moravskoslezském kraji
– máme nulový dluh a nečerpáme schválený kontokorentní úvěr.
Jsme tedy zároveň jedním z nejlépe hospodařících měst v celé
České republice.
Jaroslav Dvořák
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Ocenění pro Dobrovolnice roku
Marie Machková, tisková mluvčí

Radnice již potřetí ocenila lidi, kteří ochotně a nezištně pomáhají
v sociální a zdravotnické oblasti. Titul Dobrovolník roku získaly Kamila
Fabíková, Petra Mičulková, Antonie Vespálcová a Jindra Dvorská
za to, že věnují svůj čas a energii starým a nemocným lidem, lidem
s mentálním postižením a sociálně vyloučeným občanům.
Nominace na Dobrovolníka roku podávali občané města i organizace. „Chtěli jsme ocenit tento významný akt lidské solidarity
a altruismu. A hlavně poděkovat všem, kteří pomáhají druhým bez
nároku na odměnu,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Kamila Fabíková obdržela titul Dobrovolník roku za to, že pro
klienty denního stacionáře a chráněného bydlení Eden dobrovolně
připravuje canisterapie se svým psem Albinkou. Petra Mičulková
a Antonie Vespálcová se věnují zdravotně postiženým lidem v Domově pro seniory Duha a Jindře Dvorské se dostalo poděkování za
to, že v Charitním klubu rukodělných prací vyrábí potřeby pro malomocné a také pomáhá v Charitním šatníku.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Třicátá čtvrtá schůze Rady města 14. září 2016: Radní odsouhlasili navýšení počtu dětí ve školní družině u ZŠ Tyršova ze 180 na
210 žáků. Navýšení si vyžádal zájem rodičů o umístění dětí do družiny.
Také schválili Janu Zemánkovi dar 20 tisíc korun na vydání publikace.
Dále doporučili zastupitelům podpořit žádosti sportovních klubů
o individuální dotaci – TJ Sokol Žilina 20 tisíc korun na nákup sekačky,
TJ Nový Jičín 415 tisíc na pokrytí provozních nákladů, FK Nový Jičín
200 tisíc na zajištění činnosti družstva dospělých v Moravskoslezské
divizi a LK Svinec 50 tisíc korun na pronájem sněžného děla. Žádosti
hokejového klubu radní doporučili odložit. Také schválili ocenění
dárců krve, nositelů Janského plakety, vzali na vědomí zprávu o činnosti městské policie za letošní druhé čtvrtletí a odsouhlasili pořádání
akce Den bez aut, během něhož bylo 22. září jízdné v MHD bezplatné.
Radní vzali na vědomí výsledky ankety k vyhlídce na Svinci a záměr
výstavby zrušili. Doporučili zastupitelům zřídit příspěvkovou organizaci pro správu sportovišť.
Dvanácté zasedání Zastupitelstva města 8. září 2016: Zastupitelé
rozhodli o poskytnutí individuální dotace ve výši 547 tisíc korun basketbalovému klubu na podporu I. ligy mužů. Neschválili dotaci Středisku sociálních služeb v Kopřivnici, ani uzavření smlouvy se
společností Senior domy Pohoda Třinec, která by město zavazovala
k jejich finanční podpoře. Zastupitelstvo schválilo zapojení města do
krajského projektu Podpora služeb sociální prevence 2. Navrhlo, aby
do registrovaných a Moravskoslezským krajem podporovaných služeb byla zařazena organizace Andělé Stromu života. Schválilo dar
nemocnici Nový Jičín ve výši 150 tisíc korun na opravu komunikace
před dětským oddělením a zařazení investiční akce Krytý bazén –
modernizace relax centra v hale dětského bazénu a úpravy vnějších
ploch venkovního bazénu podle projektu ve výši 28 milionů korun
do rozpočtu města na příští rok. Zastupitelé města vzali na vědomí
žádost o dotaci z IROP na nákup ekologických autobusů pro MHD.

Novojičínský zpravodaj

Říjen 2016

Než půjdete k volbám...
Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností
Společné volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
a jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR proběhnou v našem
městě 7. a 8. října 2016. Případné druhé kolo senátních voleb
se uskuteční o týden později, tedy 14. a 15 října. Pro lepší orientaci a pro občany, kteří půjdou volit poprvé, uvádíme některé
základní informace.
Kam k volbám?
Sídla všech 22 volebních okrsků v Novém Jičíně a jeho místních částech zůstávají beze změny. Občané budou volit tam,
kde volili naposledy v roce 2014 při volbách do obecního zastupitelstva. Seznam sídel volebních okrsků je zveřejněn na webových stránkách města v sekci „VOLBY 2016“, kde lze nalézt
také ostatní instrukce pro voliče. Informaci o tom, ve kterém
volebním okrsku má občan volit podle svého trvalého bydliště,
lze zjistit z volební vyhlášky umístěné na plakátovacích plochách
města, případně na ohlašovně městského úřadu.
Kdy volit?
Volební místnosti budou pro voliče tradičně otevřeny v pátek
7. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. října od 8.00 do
14.00 hodin.
Hlasovací lístky
Jak jsme již uvedli, budeme volit současně nové zastupitele
Moravskoslezského kraje a senátora za volební obvod číslo 67.
Hlasovací lístky budou odlišeny, stejně jako volební obálky, které
dostanete ve volební místnosti a do kterých budete hlasovací
lístky vkládat.
Doporučujeme voličům, aby se podrobně seznámili s instrukcemi o způsobu hlasování, které jim budou zaslány společně
s hlasovacími lístky. Hlasovací lístky jsou rozesílány právě
v těchto dnech, obdržet byste je měli do 4. října.
Voličský průkaz
Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů lze vydat
na vlastní žádost voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. S tímto průkazem
mohou volit pouze na území kraje.
Také při senátních volbách mohou občané volit s voličským
průkazem, ale pouze v okrscích, které spadají do volebního
obvodu číslo 67. Občané se zdravotními problémy mohou požádat městský úřad – ve dnech voleb přímo okrskovou volební
komisi, kam spadají podle svého trvalého bydliště – o možnost
hlasovat do přenosné volební schránky.

Sběr nebezpečného odpadu

Pokračuje obnova Hotelu Praha
Marie Machková, tisková mluvčí
Hotel Praha prochází další etapou rekonstrukce. Spočívá ve
výměně dveří v restauraci a hotelovém vstupu, obnově salonků
a jejich předsálí a opravě fasády. Celá budova nakonec dostane
nový nátěr. Práce přijdou na téměř tři a půl milionu korun, třetinu
částky pokryje dotace z Ministerstva kultury ČR a z Moravskoslezského kraje. Ještě letos začne první etapa rekonstrukce sociálních zařízení hotelových pokojů za 2,8 milionu korun.
„U vstupu do restaurace, kuchyně a recepce probíhá výměna
starých dveří s kovovými rámy za dřevěné s fazetovými výplněmi.
Ve vstupní části hotelu necháváme odstranit obložení a ke schodišti
instalovat mosazné zábradlí,“ popsala Blanka Zagorská z odboru
majetku, rozvoje a investic práce, které probíhají v přízemní části
historické budovy.
Radikální přeměnou procházejí také tři salonky v prvním poschodí, z nichž už bylo odstraněno nevzhledné obložení. V předsálí je
třeba zbourat příčku oddělující šatnu. „V celém prostoru se bude
měnit elektroinstalace a u všech místností vstupní dveře. Necháme
opravit omítky a dodat kryty na radiátory,“ dodala Zagorská. Do
poloviny listopadu by měla zářit novotou i fasáda hotelu.
„Každý krok konzultujeme s památkáři a architekty. Naší společnou snahou je, aby se Hotel Praha co nejvíce přiblížil své původní
podobě, vídeňské kavárně z přelomu devatenáctého a dvacátého
století,“ upřesnila Zagorská.

Obnova Hotelu Praha pokročila do další fáze.
Foto: Marie Machková

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Podzimní mobilní sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu proběhne v Novém Jičíně v těchto místních částech
a následujících termínech:
Stanoviště a termíny svozu:
Loučka – středa 5. října (od 15.45 do 16.00 hod. parkoviště
u garáží MěÚ, od 16.00 do 16.15 hod. u věžáku č. 275 naproti pneuservisu, od 16.15 do 16.30 hod. u Koruny, od 16.30 do 16.45 hod.
u správní budovy ZD), Kojetín – středa 5. října (od 17.00 do
17.30 hod. křižovatka u autobusové zastávky), Straník – středa
12. října (od 15.45 do 16.15 hod. nad školou, od 16.15 do 16.45 hod.
u prodejny Jednoty, od 16.45 do 17.30 hod. odbočka ke hřišti), Bludovice – středa 19. října (od 15.45 do 16.15 hod. čerpací stanice –
Fojtství, od 16.15 do 16.45 hod. autobusová zastávka u České školy,
od 16.45 do 17.30 hod. bývalé čalounictví), Žilina – středa 2. listopadu
(od 15.45 do 16.15 hod. u hřiště, od 16.15 do 16.45 hod. Na Výsluní
(křižovatka s Beskydskou), od 16.45 do 17.15 hod. U Škorňů (Pstruží
potok), od 17.15 do 17.30 hod. Beskydská (u skladu CO).
Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů
doklad k ověření jejich bydliště.

Novojičínský zpravodaj

Vyhlídka na Svinci nebude
Marie Machková, tisková mluvčí
Vyhlídka na Svinci se stavět nebude. Radnice tak rozhodla na
základě výsledků hlasování občanů v anketě. Do veřejného hlasování,
které probíhalo celý srpen, se zapojilo 1 826 lidí, přibližně osm procent
obyvatel. S projektem vyhlídkové plošiny souhlasilo 29 procent
respondentů, zbývajících 71 procent bylo proti.
„Výstavbu vyhlídky na Svinci v minulých letech požadoval osadní
výbor v městské části Kojetín. Proto byl záměr zapracován do strategického plánu rozvoje města a do rozpočtu. Uspořené peníze
dáme na dokončení oprav bytových domů,“ připomněl starosta
Jaroslav Dvořák.
Proti stavbě se časem mezi veřejností a ochránci přírody zvedla
vlna nevole, a tak město rozhodlo o veřejném projednávání projektu
a vypsání ankety. „Přestože se ankety nezúčastnilo původně požadovaných deset procent obyvatel města, radní výsledek ve svém
rozhodování zohlednili a záměr zrušili,“ uvedl místostarosta Ondřej
Syrovátka.

3

Říjen 2016

Radnice vyhodnotila ankety

Kulatý stůl ke Stromu roku

Marie Machková, tisková mluvčí

Novojičínský zpravodaj

Město vyhodnotilo ankety, v nichž se občané vyjadřovali k používání hlučných strojů o víkendech a státních svátcích a k vysílání
městského rozhlasu. Zapojilo se do nich velmi nízké procento
respondentů, a proto radnice nebude vydávat vyhlášku, která by
regulovala sekání trávy nebo řezání dřeva ve dnech volna. Vedení
města pouze schválilo omezení hlášení rozhlasu.
„Přestože občané mohli hlasovat elektronicky i prostřednictvím
hlasovacích lístků, zapojilo se jich poměrně málo. K hlášení rozhlasu se vyjádřilo 648 a k používání hlučných strojů 805 lidí. Výsledky anket tak nemají příliš velkou vypovídající hodnotu,“ uvedla
tajemnice městského úřadu Jarmila Absolonová. U elektronického
hlasování prostřednictvím webových stránek města informatici
navíc odhalili i několik případů porušení stanovených pravidel.
V případě ankety k hlášení rozhlasu občané nejčastěji navrhovali
úplné zrušení relací. Tuto variantu upřednostnili 302 lidé. Dalších
346 hlasů bylo rozděleno mezi možnosti ponechat hlášení rozhlasu
ve stávajícím režimu nebo je pouze omezit. Vedení města proto
rozhodlo, že relace budou od září vysílány jen dvakrát týdně –
v pondělí a pátek, vždy v 17.00 hodin.
V anketě k omezení hlučných strojů zvítězil názor, že by se hlučné
stroje měly používat jen o sobotách, ale o nedělích a státních svátcích ne. Hlasovali pro něj 334 lidé. „Jsme si vědomi, že mnohé
občany hluk v době, kdy chtějí odpočívat, obtěžuje. Město ale
nechce jít cestou zákazů a omezování, sázíme spíše na dohodu
a slušnost lidí. Protože se tyto problémy týkají především místních
částí, požádáme osadní výbory, aby se pokusily vyzvat sousedy
k toleranci a najít mezi nimi dohodu,“ reagoval místostarosta
Ondřej Syrovátka.

Výběr vhodných kandidátů do
soutěže Strom roku za Nový
Jičín a okolí bude námětem
kulatého stolu, který Zdravé
město Nový Jičín uspořádá
v pondělí 24. října v 16.00 hodin
v aule radnice na Masarykově
náměstí 1.
Soutěž již patnáctý rok vyhlašuje Nadace Partnerství, jež se snaží podpořit lidi v péči o stromy
v jejich okolí a zároveň představit zajímavé stromy s příběhem,
které si zaslouží naši pozornost. Z přihlášených stromů vybere
dvanáct republikových finalistů, vítěz postoupí do mezinárodní
soutěže Evropský strom roku. Více informací najdete na
www.stromroku.cz.
„Naší snahou bude s pomocí veřejnosti vybrat nejzajímavější
strom, který bude mít šanci uspět v celonárodní soutěži. Při kulatém
stolu vybereme tři stromy, z nichž prostřednictvím veřejné ankety
na stránkách města vzejde náš soutěžní strom,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Syrovátka a dodává, že šanci postoupit do finále
mají nejen stromy, které jsou na pohled pěkné, ale také za sebou
mají zajímavý příběh. Kulatému stolu bude předcházet výstava
o Stromu roku ve vestibulu radnice.
Své tipy na stromy, které bychom do soutěže mohli zařadit, pošlete
do 17. října na e-mailovou adresu zdrave.mesto.nj@gmail.com, ideálně i s fotografií a popisem místa, kde strom roste. Další aktuality
k soutěži najdete průběžně na www.novyjicin.cz/zdravemesto.

Ze života místních částí

Žilina slavila Den obce
Markéta Kubínová, členka osadního výboru

Čí jsou hody? Kojetínských!

Tradiční Den obce se uskutečnil dvacátého srpna v místní části
Žilina. Její program otevřela ranní mše za všechny živé i zesnulé
obyvatele Žiliny v kostele svatého Mikuláše. Odpoledne patřilo zábavě – vystoupili cimbálová muzika Radhošť, lidový vypravěč Libor
Pantůček a Martina Belanová, která svými písněmi opět pohladila
nejednu duši.
Děti mohly zhlédnout divadelní představení, pod dohledem členů
místního mysliveckého sdružení vyzkoušet střelbu ze vzduchových
pušek na terč nebo jezdit na poníkovi. Pro naše nejmenší byly připraveny také skákací hrad, rukodělná dílnička a malování na obličej.
Večer zahrála k poslechu i tanci skupina Danek & Radek. Z netradiční
tomboly si výherci odnesli pět selátek, celodenní program zakončil
oblíbený ohňostroj.
Účast bezmála tří stovek lidí potvrdila, že obyvatelé Žiliny mají
zájem o kulturní akce, sousedská setkání a příjemně strávené chvíle.
Osadní výbor připravuje další akce a těší se na hojnou návštěvu
místních občanů.

Horní – Dolní v Bludovicích
Petr Brandejs
Tradiční zápas fotbalistů horní a dolní poloviny obce proběhl
poslední srpnovou sobotu na fotbalovém hřišti v Bludovicích. Pořadateli byli místní sportovci s osadním výborem, kteří divákům připravili
pestrý den.
Dopoledne hrál místní TJ Sokol proti Ženklavě, odpoledne „benjamínci“, tedy bludovická mládež, a na závěr dospělí. Počasí nám
přálo, a tak se i večerní zábava se skupinou Salto, která účinkovala
na fotbalisty opraveném pódiu, vydařila.
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Tradiční hody proběhly o druhém zářijovém víkendu v Kojetíně. Sobotní odpoledne patřilo dětem. Čekaly na ně sportovní
hry, skákací hrad či zdobení perníkových srdcí. Večerní program zahájila cimbálová kapela Tolar (na snímku), která hrála
k poslechu i tanci. Pro všechny příchozí bylo připraveno bohaté
občerstvení. Sobotní večer uzavřela obnovená tradice „házení
škrpálem“. Všichni muži bez rozdílu věku házeli botou a vzájemně soupeřili, kdo hodí nejdále. Díky nádhernému počasí
a dobré organizaci se akce velmi vydařila. Hody pokračovaly
i v neděli mší svatou v místní kapli za doprovodu dechové
hudby Starojičané. Text Jitka Rakušanová, foto Lumír Zrník
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Park se promění na galerii

Český ráj je prostě ráj

Eva Balarynová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21

Jana Holišová, vedoucí oddílu

Smetanovy sady se připojí k desítkám českých parků, v nichž proběhne Výstava na stromech s podtitulem
Poznej své boty. Na patnácti plakátech s fotografiemi mezinárodně
oceňovaného bangladéšského fotografa GMB Akashe se dozvíte, co
se skrývá za zpracováním kůže
a výrobou bot pro náš trh.
Výstava se uskuteční od soboty 1. do soboty 8. října během
Týdne důstojné práce. „Po jejím zhlédnutí návštěvníci získají představu o pracovních podmínkách dělníků a dělnic, kteří na předměstí bangladéšského hlavního města Dháky zpracovávají kůži
a vyrábějí z ní boty,“ uvedla Gabriela Štěpánková z organizace
NaZemi, jež výstavu koordinuje.
Mimo to výstava upozorňuje na souvislosti a důsledky našeho
nákupního chování i na to, co jako spotřebitelé nebo firmy můžeme
změnit. „Pro obuvnický průmysl jsou typické extrémně nízké mzdy,
dlouhé nucené přesčasy i dětská práce. Lidé pracují v nebezpečných podmínkách. Hrozí jim vyšší riziko rakoviny, mají dýchací
potíže a trpí onemocněními kůže, častá jsou i zranění,“ uvedl Petr
Mareš, jenž vede kampaň Obuj se do toho (www.obujsedotoho.cz)
za lepší pracovní podmínky v tomto odvětví. Seznam míst a více
informací o akci najdete na www.vystavanastromech.cz.

V létě jsme s turistickým oddílem mládeže Ještěrky objevovali
krásy naší vlasti. Se staršími dětmi jsme putovali Českým rájem
a Jizerskými horami. Spali jsme v přírodě pod celtami a vše potřebné
si nosili v batohu na zádech.
Nejprve jsme si prohlédli pamětihodnosti Turnova. Následující den
jsme zamířili na Tanvaldský Špičák, kde jsme si užili výhled z překrásné
rozhledny. Naše další kroky mířily do Josefova dolu k rozlehlé vodní
nádrži. V lese jsme si postavili z celt přístřešky, na vařiči uvařili polévku
a zalehli do mechu.
Cestou zpět do Turnova jsme se zastavili na Malé Skále, které
vévodí skalní hrad Vranov – Pantheon. Tam nás zastihl vytrvalý déšť.
Jednu výhodu to ale mělo – při prohlídce jsme se netlačili v davu lidí.
Poslední den jsme si prošli stezku od zámku na Hrubé Skále
a obdivovali nádherné vyhlídky ze skal, například U Lvíčka. Na závěr
cesty jsme se rozhlédli z rozhledny nad Turnovem. Za těch pár dní
jsme nemohli navštívit všechna zajímavá místa v okolí, a proto si je
necháme zase na příště.

Vodárnám lze volat zdarma
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava od prvního
října nahradily takzvané bílé linky s předčíslím 840 linkami zelenými,
jež standardně začínají předčíslím 800. Na nově zřízené linky lze
volat zdarma a veškeré náklady za hovory směřují za vodárenskou
společností. Zákaznická linka má nyní číslo 800 292 400 a klientům
je k dispozici v pracovních dnech od 7.30 do 18.00 hodin. Poruchová služba, která je přístupná nepřetržitě, má nově číslo
800 292 300. Zákazníky, kteří budou po prvním říjnu volat na
původní telefonní čísla, operátor na změnu upozorní.

Národní primát gymnázia
Radovan Jansa, učitel
Novojičínské gymnázium jako první škola v Česku a třetí ve východní Evropě získalo certifikát Google Reference School. Zařadilo se
tím do elitního výběru škol, které jsou na špici ve využívání Google
Apps a dalších online nástrojů ve vzdělávání.
Získali jsme přístup k testování nových služeb před jejich uvedením
na trh, ve spolupráci s komunitou GUG.cz neboli Google Users
Group pořádáme vzdělávací akce pro veřejnost a naši studenti již
několikrát navštívili pražské sídlo Googlu. Jsme rádi, že kromě špičkových technologií nabízíme studentům také kontakt se světem velkých IT firem a technologických startupů.

Žáci žákům v Educe
Radovan Jansa, učitel
Začátek školního roku zahájili žáci prvních ročníků Střední odborné
školy Educa v aule. Ihned poté následoval seznamovací kurz ve
středisku U Kateřiny, jehož program měli na starost žáci třetího
ročníku – obor Management sportu a zdravý životní styl.
Pro mladší spolužáky připravili různé aktivity a hry, díky nimž se
nováčci mohli vzájemně poznat a začlenit se do nového prostředí.
Oni sami pak získali cennou zkušenost, kterou ve svém životě jistě
uplatní. Společně prožité chvíle všechny zúčastněné obohatily.

Novojičínský zpravodaj

„Tomíci“ na svém putování přespávali v přírodě pod celtami.
Foto: Jana Holišová

Škola spolupracuje s Mensou
Barbora Kamasová, učitelka
Základní škola Komenského 68 od nového školního roku spolupracuje s Mensou – mezinárodní neziskovou a nepolitickou organizací
založenou roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání.
Na základě výborných výsledků IQ testů našich žáků je od října
v provozu Klub nadaných dětí, založený ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Novém Jičíně. Klub se věnuje mnoha
tématům, například z matematiky, fyziky a chemie, klade důraz na
písemný i ústní projev žáků. Nedílnou součástí jeho činnosti budou
pravidelné exkurze, výlety a soutěže.
Naším cílem je podpořit nadané děti v běžné základní škole, připravit
pro ně podmínky, které jejich nadání budou rozvíjet, a prohlubovat
touhu žáků po vědění v rámci klubu i pomocí individualizované výuky,
které se naši pedagogové věnují. První schůzka se uskuteční již začátkem října. Žáci na ní budou poznávat své okolí, město a zabrousí
také do historie.

Rodiče, děti a špatné návyky
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Školní rok začal a s ním ranní dozor strážníků u přechodů pro
chodce v blízkosti základních škol. Strážníci zde dohlížejí na bezpečné přecházení dětí. Stále častěji se však setkávají se situacemi,
kdy rodiče vštěpují dětem své špatné návyky – zkracují si cestu
poblíž přechodů pro chodce, přecházejí silnici v křižovatkách a vstupují do vozovky z řady zaparkovaných vozidel. Někteří přijdou s dítětem k přechodu pro chodce a řeknou mu, že strážník jej přes cestu
převede, čímž je nevedou k samostatnosti. Tito rodiče si zřejmě
neuvědomují, že své špatné návyky přenášejí na děti, které tím vystavují nebezpečí.
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Nová služba pro vozíčkáře
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Děti si oděly barokní parádu

Novou službu nabízí zdejší Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje. Za finančního přispění Moravskoslezského kraje
a Nadace Charty 77 Konto bariéry vybavilo svůj vůz Citroën Berlingo
nájezdovou plošinou, která lidem na invalidním vozíku umožní bezpečný a pohodlný nástup. Díky ní může Centrum nabídnout individuální bezbariérovou dopravu lidem na elektrickém i mechanickém
invalidním vozíku, kteří nemají možnost přesednout z něj do auta.
Mimo to Centrum s podporou Moravskoslezského kraje koupilo osobní
auto pro osobní asistentky, které už nebudou vázány na místní nebo
časovou dostupnost veřejné dopravy. Za svými klienty se pružně dostanou i do míst, kde spojení autobusy není časté nebo o víkendech žádné.
Bližší informace získáte na detašovaném pracovišti Centra pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně,
Sokolovská 9, telefon 556 709 403.

Školáci na Slavnosti města
Rudolf Balon, učitel
Žáci základních škol se letos opět podíleli na přípravách Slavnosti
města. Kupříkladu děti ze školy Tyršova si na Masarykově náměstí
zřídily stánek, v němž se příchozí mohli potěšit pohledem na něžné
panenky, vkusná přáníčka či barokní srdíčka. Kdo chtěl, mohl si
jejich výrobky také koupit a finančně tak podpořit nemocné Alzheimerovou chorobou. Zájemců se našlo opravdu hodně...
V jiné části náměstí se velmi vydařeným představením Loutky
divákům představil dětský divadelní soubor Fantazie, již několik
let působící v naší školní družině. Své zastoupení měla škola také
v obou průvodech, které se vždy těší velkému zájmu návštěvníků.
Velmi to slušelo dívkám ze druhého stupně v nádherných barokních
kostýmech i Bubeníkům z Tyršovky v pěkných tričkách.

Bubeníci z Tyršovky zvolili neformální trička se svým logem.
Foto: Rudolf Balon

Soutěž o nejefektnější dětský kostým byla atraktivní součástí
letošní Slavnosti města. Kostýmy měly obsahovat barokní prvky
a neměly pocházet z půjčovny. Vítězkami se staly Kateřina a Klára
Pechánkovy, druhý skončil Mojmír Kořenek a třetí Evelína Fárková
a Beáta Barvenčíková. Všichni si kromě odměn užili chvíle na
hlavním pódiu.
Text a foto: Marie Machková

Na návštěvě Slezských Beskyd
Jiří Pauk, Klub českých turistů
Podle tradice jsme v Klubu českých turistů také letos zařadili do ročního programu autobusových zájezdů jednu z lokalit polské části Moravskoslezských Beskyd. Počátkem září jsme podnikli výstup na nejvyšší
vrchol Slezských Beskyd, 1 257 metrů vysokou horu Skrzyczne.
Vyšli jsme ze sedla Salmopol a přes Malinovskou skálu dorazili
na Skrzyczne, kde má Klub polských turistů hezkou chatu, ale hlavně
– jsou zde nádherné rozhledy na severní část českých Beskyd, hraniční hřeben s rozhlednou Čantoryje, Žywiecké – Oravské Beskydy
a slovenskou část Malé Fatry.
Počasí bylo hezké, a tak už stačilo jen sejít o zhruba tisíc výškových
metrů níže do Buczkowic, nastoupit do autobusu a zodpovědět
jediný dotaz – je tady někdo, koho nebolí nohy? Nenašel se nikdo,
přestože pro vítěze byla připravena cena: desetkrát oběhnout autobus!
Na příští rok zveme do této hezké a blízké části Beskyd i vás –
pojeďte s námi!

Názory zastupitelů
Jaroslav Dvořák: Vážení spoluobčané, pokud v nadcházejících
senátních volbách dostanu vaši důvěru a stanu se senátorem,
zůstanu i nadále starostou Nového Jičína. Je to pro mě priorita.
Nechci odcházet od rozdělané práce a hodlám dokončit důležité
projekty pro město – průmyslovou zónu, opravy bytových domů,
revitalizaci sídlišť, modernizaci vnitřního i venkovního bazénu,
renovaci škol, rekonstrukci Hückelových vil, Hotelu Praha a Domu
sester či zavedení cykloopatření ve městě.
Jan Machander: Vážení spoluobčané, moje mikroúvaha měsíce
je takováto. Máme sice možnost si přečíst na jakémsi webu
o věcech a dějích, které se prý skrývají pod povrchem. Jsem ale
přesvědčen, že většina z nás soudí a rozhoduje se podle zcela

konkrétních jevů a procesů, které byly realizovány a iniciovány
současnou koalicí v čele se starostou Jaroslavem Dvořákem a příznivě ovlivňují náš každodenní život, chod i budoucnost města.
Miroslav Rešl: Vážení čtenáři, když jsem se rozhodoval, zdali
se mám ucházet o přízeň voličů a podílet se na vedení města
z pozice zastupitele, neměl jsem v komunální politice žádné zkušenosti. S postupem času a výkonem funkcí je získávám a jsem
za to rád. A to i přes mnoho velice nepříjemných překvapení, na
mne či kolegy vedených útoků i nechutných nařčení či vyhrůžek.
Obracím se proto na vás s prosbou, zajímejte se o své zastupitele.
Zda jsou to opravdu ti slušní a schopní.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Stanoviska zastupitelů najdete také na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.
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Užili jste si Slavnost města? Připomeňte si ji s námi!

Foto: Marie Machková
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Sto třicet let budovy Beskydského divadla
Karel Chobot, Státní okresní archiv
Když dosloužil starý sál nad masnými lávkami v centru města, svědek
prvních divadelních představení, bálů, koncertů a vystoupení legendárního
Johanna Strausse, vznikla myšlenka postavit v Novém Jičíně spolkový
dům, kde by našly prostor ke své bohatě se rozvíjející činnosti zdejší
německé spolky a kde by se mohly konat veškeré bály, divadla, koncerty,
přednášky, merendy a maškarní plesy.
Pozdrav neorenesance
Na jaře 1872 dochází z popudu zdejších německých spolků (čtenářské
spolky I. a II., mužský pěvecký spolek, tělocvičný spolek, svaz hasičů
a německý politický spolek) ke zřízení loterie, jež vynesla osm tisíc zlatých.
Vedoucím přípravného výboru byl vydavatel novojičínských novin Reiner
Hosch. O rozšíření počátečního kapitálu se začal starat spolek spolkového
domu v čele s radním Wilhelmem Grohmannem. Spolek různými dary
zvýšil kapitál do roku 1885 na 15 tisíc zlatých, k tomu úvěr německé spořitelny v Novém Jičíně a mohlo se začít stavět.
Tvůrcem projektu byl vídeňský umělec, architekt Otto Thienemann.
Jako reprezentativní pozdrav italské neorenesance budovu od jara 1885
do října 1886 vystavěly novojičínské firmy Heinricha Czeikeho, Richarda
Klosse a Josefa Bluma, kamenické práce provedl Josef Leide, malířskou
výzdobu Julius Veith, otec fenomenálního syna Eduarda, tehdy začínajícího umělce. Štukatérská a sochařská výzdoba byla dílem Ludvíka
Strictia z Vídně.

Původní půdorysy Německého spolkového domu.
Foto: Österreichische Nationalbibliothek

Interiér Německého spolkového domu kolem roku 1910.
Foto: Muzeum Novojičínska

Dům, ve kterém to žilo
Velkolepá slavnost otevření Německého spolkového domu se odehrála
v neděli 24. října 1886. Z dobového tisku promlouvají autentické záznamy,
věrně popisující událost. Asi v jedenáct hodin dopoledne se v sále shromáždilo na tři sta osob, k nimž promluvil předseda stavebního výboru
Julius Riedl, výše zmíněný Wilhelm Grohmann a starosta města
JUDr. Hugo Fux.
O půl třetí odpoledne následoval slavnostní koncert za účasti více než
osmi set německých občanů města a okolí. Koncert to byl vskutku výjimečný. Jako pěvečtí sólisté vystoupili Marie Wágnerová z Vídně, Bernhard
Dessau z Brna a Carl Weidt z Lipska spolu s deseti sólisty orchestru
brněnského městského divadla. Spoluúčinkujícími byli novojičínský mužský pěvecký sbor, hudební spolek a členové kapely vojenských veteránů.
V programu zazněly skladby Beethovena, Haydna, Schuberta a Wagnera.

V prologu koncertu recitovala Thekla von Gumberz verše vídeňského
básníka Dr. Carla Wagnera, které autor věnoval těmto slavnostním okamžikům. Večer se shromáždilo okolo pěti set významných německých
občanů v sále spolkového domu při slavnostním banketu. V přípitcích
zazněla slova poděkování z úst starosty města a dalších předních osobností. Přitom bylo zdůrazněno, že Německý spolkový dům bude sloužit
k dalšímu rozkvětu a rozvoji německé kultury, a tak tomu až do roku 1945
také bylo.
Svátek otevření budovy pokračoval o týden později divadelním představením hry Franze von Schönthana, nazvané Zlatý pavouk, v podání
novojičínského ochotnického souboru. Německý spolkový dům se pak
v dalších letech stal svědkem nejrůznějších německých kulturních počinů.
Od otevření do konce roku 1887 se zde uskutečnilo šest představení
novojičínských ochotníků, jeden maškarní a tři velké bály, čtyři koncerty
hudebního a sedm vystoupení pěveckého spolku, třináct rozličných koncertů, pět obchodních shromáždění – banketů, pětapadesát divadelních
představení a operet. V dalších letech vystoupilo v sále spolkového domu
mnoho umělců, k nimž se v roce 1935 přiřadil fenomenální houslista
Váša Příhoda.

Německý spolkový dům kolem roku 1890.

Stánek české kultury
Po druhé světové válce nastala změna. Německý spolkový dům, dosud
sloužící výhradně německé kultuře, začal sloužit českým obyvatelům.
Po opravách v letech 1945–1947 zde našel nový domov profesionální
divadelní soubor Beskydské divadlo, založený a působící za okupace
v letech 1942–1944 v Hranicích na Moravě a okolí. Dne 1. září 1947
začala první sezona Beskydského divadla v Novém Jičíně.
Byla to opět slavná doba premiér a divadelních představení, z jeviště
zaznívali Shakespeare i Hrubín, z mnohých herců tu oslňoval především
mladé novojičínské krásky a spanilé slečny Rudolf Jelínek. Léta 1947 až
1963 patří v kulturních dějinách města Nového Jičína k nejkrásnějším.

Plán stavby Německého spolkového domu z roku 1885
Foto: Státní okresní archiv NJ
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tenáctého věku, budova se začala v jedné části zaoblovat a v jiné
hranatět. Technicky mohutněla, teď mohou na jevišti hrát bez problémů
i větší divadelní scény s nejnáročnějšími potřebami technického zázemí.
Od roku 1992 v novém lesku slouží budova opět Beskydskému
divadlu, byť bez profesionálního hereckého souboru. Novojičínský
občan má možnost srovnávat představení různých divadelních souborů, především pražských, olomouckých, brněnských, ostravských,
ale také z Uherského Hradiště, aniž by musel opouštět své město.
Opět je tu krásně, jen ty bály, merendy, maškarní plesy, bankety chybějí.
Třeba se jich ještě dočkáme.

Těžká stavební technika při generální rekonstrukci na konci 80. let.
Foto: Muzeum Novojičínska

Bylo velmi smutné, když v roce 1963 úředním zásahem Beskydské
divadlo ukončilo svou činnost. Vznikla Stálá divadelní scéna, z dnešního
pohledu kulturní agentura. Místo ke své činnosti tady nalezly pro změnu
české spolky, například pěvecké sbory Ondráš a Ondrášek, Komorní
orchestr Pavla Josefa Vejvanovského, amatérští divadelníci. Nejzajímavější kulturní akce ale pořádal mladý nadšený M-klub s Pavlem Bártkem,
dnešním ředitelem divadla.
Divadlo mění svou tvář
Budova ale stárla, chátrala a přestala technicky vyhovovat. V roce
1984 se s ní zdejší soubory mimořádným koncertem rozloučily a začala
její renovace. Mnohé mizelo, krásné štuky, historizující elegance deva-

Současný pohled na Beskydské divadlo.

Foto: Radek Polách

Velká válka v novojičínském tisku – srpen 1916
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv
Srpen coby prázdninový měsíc zastihl školou povinné děti doma.
Volnočasových aktivit na výběr příliš nemaje, musely se zabavit
samostatně, třeba pomocí rodičům v domácnosti či živnosti, to v lepším případě. Redaktory novojičínských novin Deutsche Volkszeitung
osud dospívající generace očividně trápil a problematice se i nadále
věnovali. Nově vyzývali hostinské, aby po deváté hodině večer
v žádném případě nenalévali místní omladině, ale rovnou ji z podniku
vykázali. Mladí lidé mají jít brzy spát, a ne chodit po hospodách a utrácet zvláště v tomto období těžce vydělané peníze svých rodičů.
Prázdninový dům
Mladší školní děti mohly trávit prázdniny v městem zřízeném zařízení v obci Požaha poblíž Lukavce. Na počátku srpna tuto zotavovnu
pro nemocné a chudé žáky obecných a měšťanských škol navštívil
i opavský starosta Dr. Kudlich. Školáci byli ubytováni v prostorných,
světlých a vzdušných pokojích, pětkrát denně dostávali vydatnou
stravu a neustále se pohybovali na čerstvém vzduchu bez kouře
a prachu, to vše pod dohledem učitelského sboru.
Nadšen myšlenkou i provedením měl Dr. Kudlich pro ústav jen
slova chvály a prohlásil, že se Opava nechá novojičínským počinem
inspirovat při zřízení vlastního prázdninového domu. Jediné, co jej
mrzelo, bylo, že se nesetkal se samotnými dětmi, které v tom čase,
ostatně jako každý den, byly na výletě v okolních lesích.
Po sobotní návštěvě opavského starosty však v neděli prázdninový
dům přivítal hosty sice ne tak vznešené, ale o to vzácnější. Svým
rodičům, kteří se do Požahy v daný návštěvní den vydali ve velkém
počtu, šly děti naproti za hlaholu trumpet a víření bubnů po silnici
až do Nových Dvorů u Bravinného.
Shledání to bylo radostné, protože jen před nedávnem novojičínské
noviny informovaly o výskytu spály už i v prázdninovém domě. Tři
děti byly převezeny do nemocnice a desetiletý chlapec chorobě
podlehl. Zprávy o to znepokojivější, že Požaha měla sloužit dětem
jako útočiště před nakažlivými nemocemi.

Novojičínský zpravodaj

Nouze o potraviny
Zatímco děti trávily
prázdniny v přírodě pod
dozorem učitelů, jejich
rodiče řešili stále tíživější
situaci v zásobování. Opět
se zvýšily ceny špeku,
masa i chleba, petrolej už
neměl být více k dostání.
Po žních na polích nepaběrkovali jen chudí. Celé
snopky nůžkami po
nocích odstřihovaly i služebné z lepších rodin. Jistí
mladíci takto přistižení
kolem půl jedné ráno pak
museli uhradit pokutu ve
prospěch Červeného kříže.
A noviny snaživě informovaly o možnosti špenát
nahradit dobře rostlým
jetelem nebo listy ředkviPohlednice s novojičínským obranným štítem. ček. S trochou mouky,
Foto: sbírky Státního okresního archivu NJ
másla, sádla a soli se prý
jednalo o velmi chutný a výživný pokrm z dostupných surovin, protože
jetele roste všude dostatek. Ze stejného důvodu se jako přísada do
tabáku měly používat listy podbělu.
Možná právě proto se snížil i počet přispěvatelů do fondu obranného štítu, na což výzvou v inzerci upozorňoval i místní tisk. Zvláště
proto, že se jednalo o peníze pro ty nejpotřebnější, vdovy a sirotky
po padlých vojácích na frontách první světové války.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Úterý 4. října v 19.00 hod. • Mark Haddon, Simon Stephens: PODIVNÝ
PŘÍBĚH SE PSEM • Christopher je matematický génius, ale také autista,
který příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem. Režie: SKUTR (Kukučka –
Trpišovský). Hrají: Jan Cina, Hana Wagnerová, Marek Daniel, Simona Babčáková, Zuzana Stavná, Petr Vančura. Předplatné skupiny P.
■ Čtvrtek 6. října v 17.00 hod. – malý sál • HUDEBNÍ RECITÁL RADKA
DOSTÁLA A JEHO PŘÁTEL • Hodinový, nejen klavírní recitál nabídne
klasickou hudbu, ale i originální úpravy hudby soudobé. Vstupné dobrovolné.
■ Úterý 11. října v 19.00 hod. • 3 ČESKÉ KVARTETY (balet) • Komponovaný večer složený ze tří celků tří choreografů různých generací, tvořících
na hudbu význačných českých skladatelů. Choreografie: Pavel Šmok. Předplatné skupiny A.
■ Čtvrtek 13. října v 18.00 hod. • ČESKO-MORAVSKÝ SBOROVÝ VEČER
• Koncert sborů Puellae et Pueri a KOS z Litomyšle. Zaznějí některé části
mše Johna Leavitta Missa Festiva a další sborové skladby.
■ Pátek 14. října v 19.00 hod. – malý sál • HANA FIALOVÁ – soprán,
Jakub Žídek – klavír • Recitál naší přední muzikálové zpěvačky. Na koncertu
zaznějí písně z repertoáru Edith Piaf, melodie z muzikálů Sunset Boulevard,
Jesus Christ Superstar a Evita. Kruh přátel hudby.
■ Sobota 15. října v 19.00 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: STRAKA
V ŘÍŠI ENTROPIE • Markéta Baňková, objev roku Ceny Magnesia Litera
2010, napsala bajky pro dospělé i děti. Účinkují: Pavel Oubram a Věra
Hollá.
■ Neděle 16. října v 19.00 hod. • Maria Goos: FUK! • Tak se kdysi zdravili
čtyři nerozluční kamarádi. Teď jsou ve středním věku a rádi by se pokusili
o recyklaci. Režie: Petr Zelenka. Hrají: Martin Hruška, Jiří Langmajer j. h.,
Ondřej Volejník, Zdeněk Kupka, Lenka Langová. Předplatné skupiny B.
■ Středa 19. října ve 20.00 hod. • PARTIČKA • Vyprodáno.
■ Pátek 21. října v 18.00 hod. • ZPĚVY DOMOVA • Slavnostní koncert
k 65. výročí založení Pěveckého sboru Ondráš a Pěveckého sboru Bílovec
za scénického doprovodu Tanečního oboru ZUŠ Nový Jičín.
■ Pondělí 24. října v 19.00 hod. • JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN & VLASTA
REDL S KAPELOU: VANDROVALI HUDCI • Společný koncert obou kapel.
Nikdo není ničí host.
■ Neděle 30. října v 16.00 hod. • Petr Vodička: KOUZELNÝ DŮM
Dobrodružná fantasy detektivka pro děti. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
Připravujeme:
■ Úterý 1. listopadu v 19.00 hod. • BENNEWITZOVO KVARTETO • Program: A. Dvořák: Smyčcový kvartet G dur, F. Schubert: Smyčcový kvartet
d moll „Smrt a dívka“. Kruh přátel hudby.
■ Sobota 5. listopadu v 19.00 hod. • Francis Veber: CHLAP NA ZABITÍ
• Komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha. Režie:
Jakub Nvota. Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Alžběta Stanková, Michal
Slaný, Jaroslav Šmíd, Milan Šimáček. Předplatné skupiny D.
■ Pondělí 7. listopadu v 18.00 hod. • Ernest Bryll, Katarzyna Gärtnerová: MALOVANÉ NA SKLE • Příběh o nejznámějším slovenském hrdinovi, o mužích s valaškami proklatě nízko u pasu, o ženách milujících
i zrádných, o lásce, svobodě a nesmrtelné smrti. Režie: Hana Mikolášková.
Hrají: Tomáš David, Helena Čermáková, Gustav Řezníček, Petra Králová,
Eva Daňková, Rostislav Marek, Markéta Kalužíková a další. Předplatné
skupiny S.
■ Čtvrtek 10. listopadu v 19.00 hod. • FRAGILE • Vokální skupina, která
se věnuje interpretaci známých světových rock-pop hitů v působivých, originálních à cappella aranžmá – bez hudebních nástrojů.
■ Středa 16. listopadu v 19.00 hod. • Ermann Wolf-Ferrari: LE DONNE
CURIOSE (ZVĚDAVÉ PANIČKY) • Komická opera podle stejnojmenné
hry autora Carla Goldoniho, datovaná do osmnáctého století a napsaná
v italštině benátského dialektu. Režie: Peter Gábor. Dirigent: Paollo Gatto.
Hrají studenti Fakulty umění Ostravské univerzity Ostrava. Prémie pro předplatitele – po předložení permanentky získáte volnou vstupenku (platí do
naplnění kapacity sálu).
■ Sobota 19. listopadu v 19.00 hod. • John Murrell: BOŽSKÁ SARAH
• Groteskní i jímavé rozhovory nemocné herečky Sarah Bernhardt s tajemníkem, který trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost. Režie: Alice Nellis. Hrají:
Iva Janžurová, Kryštof Hádek/Igor Orozovič. Předplatné skupiny A.
■ Úterý 22. listopadu • BESÍDKA 2016 • Tradiční představení divadla
Sklep. Účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, Lenka Vychodilová a další.
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Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI • Pondělí
3. října v 17.30 hod. • 3D • Nezapomenutelný filmový zážitek od vizionářského režiséra Tima Burtona. Fantasy, 110 min., dabing.
■ CAFÉ SOCIETY • Pondělí 3. října – úterý 4. října ve 20.00 hod.
• Woody Allen a jeho obraz třpytivého pozlátka hollywoodské smetánky
a gangsterského nočního života New Yorku třicátých let. 96 min.,
titulky.
■ VE JMÉNU KRVE • Úterý 4. října – středa 5. října v 17.30 hod. • Mel
Gibson, bývalý člen motocyklového gangu, je venku z vězení a musí uchránit
dceru před drogovými dealery. Akční thriller, 88 min., titulky.
■ ALICE COOPER • Středa 5. října ve 20.00 hod. • Unikátní portrét syna
faráře, který se stal noční můrou všech rodičů. Hudební dokument, 98 min.,
titulky.
■ ANTHROPOID • Čtvrtek 6. října v 17.30 hod. • Pátek 7. října – neděle
9. října ve 20.00 hod. • Drama o atentátu na Reinharda Heydricha natočené
v mezinárodní koprodukci. Životopisný thriller, 121 min., titulky.
■ BUCHTY A KLOBÁSY • Čtvrtek 6. října ve 20.00 hod. • První mládeži
nepřístupný a počítačem animovaný film. Animovaná komedie, 89 min.,
titulky.
■ INSTALATÉR Z TRUCHLOVIC • Pátek 7. října – pondělí 10. října
v 17.30 hod. • Nová česká komedie Tomáše Vorla s Jakubem Kohákem
v hlavní roli. 85 min.
■ LOVECKÁ SEZONA: STRAŠPYTEL • Neděle 9. října v 15.30 hod. •
Další bláznivá dobrodružství grizzlyho Booga a jelena Elliota. Animovaná
komedie, 84 min., dabing.
■ DÍVKA VE VLAKU • Pondělí 10. října – středa 12. října ve 20.00 hod.
• Mysteriozní thriller podle románu Paula Hawkinse. 112 min., titulky.
■ KRYCÍ JMÉNO HOLEC • Úterý 11. října – středa 12. října v 17.30 hod.
• Špionážní a milostné drama na pozadí událostí roku 1968 podle námětu
Jana Němce. 98 min., česky.
■ BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU • Čtvrtek 13. října – neděle 16. října
v 17.30 hod. • Pondělí 17. října – úterý 18. října ve 20.00 hod. • Čtvrtek
20. října v 17.30 hod. • Nová česká komedie od tvůrců filmu Ženy v pokušení
s Petrou Hřebíčkovou a Ondřejem Vetchým. 97 min.
■ INFERNO • Čtvrtek 13. října – neděle 16. října ve 20.00 hod. • Pondělí
17. října v 17.30 hod. • Tom Hanks se vrací v další adaptaci románu Dana
Browna. Mysteriozní thriller, 122 min., titulky.
■ THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK • Úterý 18. října v 17.30 hod.
• Příběh kapely, která změnila svět. Koncertní období let 1962–66 z pohledu
členů skupiny. Hudební dokument, 100 min., titulky.
■ CAFÉ SOCIETY • Středa 19. října v 17.30 hod. • Anotace viz výše.
■ VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD • Středa 19. října ve 20.00 hod.
• Jiří Mádl a Karel Roden v autobiografickém filmu režiséra Jana Němce.
Komediální drama, 75 min.
■ JACK REACHER: NEVRACEJ SE • Čtvrtek 20. října – pátek 21. října
ve 20.00 hod. • Bývalý vojenský vyšetřovatel Jack Reacher (Tom Cruise)
se pustí do vlastního vyšetřování, aby očistil svou pověst. Akční, 116 min.,
titulky.
■ LICHOŽROUTI • Pátek 21. října – neděle 23. října v 17.30 hod. •
Rodinný animovaný film o lichožroutech, kteří jedí lidské ponožky, podle
knihy Pavla Šruta. 83 min., česky.
■ OSTRAVAK OSTRAVSKI • Sobota 22. října – neděle 23. října
ve 20.00 hod. • Pondělí 24. října – úterý 25. října v 17.30 hod. • Nová
česká komedie podle námětu legendárního blogera a jeho bestsellerů
Deniky Ostravaka. 90 min.
■ JULIETA • Pondělí 24. října ve 20.00 hod. • Oscarový režisér Pedro
Almodóvar proslul filmy o silných ženách v komplikovaných životních situacích. Drama, 99 min., titulky.
■ SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI • Úterý
25. října ve 20.00 hod. • 2D titulky • Anotace viz výše.
■ UČITELKA • BIO SENIOR • Středa 26. října ve 13.00 hod. • Nový
český film Jana Hřebejka o manipulativní učitelce – podle skutečného příběhu. Drama, 102 min.
■ DOCTOR STRANGE • PŘEDPREMIÉRA Středa 26. října ve
20.00 hod. • 2D titulky • Čtvrtek 27. října ve 20.00 hod. • 3D dabing •
Pátek 28. října v 17.30 hod. • 3D dabing • Sobota 29. října ve 20.00 hod.
• 2D titulky • Neděle 30. října v 17.30 hod. • 2D dabing • Marvelovský
comics s Benedictem Cumberbatchem.
■ LICHOŽROUTI • Středa 26. října – čtvrtek 27. října v 17.30 hod. • Anotace viz výše.
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■ ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ • Pátek 28. října – sobota 29. října v 15.30 hod.
• Čápi nosí děti, nebo alespoň nosívali. Teď doručují balíčky – dokud není
náhodně aktivován stroj na výrobu dětí. Animovaná komedie, 87 min., dabing.
■ DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ • Pátek 28. října ve 20.00 hod. • sobota
29. října v 17.30 hod. • Nejslavnější single holka na světě je zpátky mezi
námi – a těhotná. Romantická komedie, 123 min., titulky.
■ ANTHROPOID • Neděle 30. října ve 20.00 hod. • Anotace viz výše.
BIOGRAF ARTEFAKT
■ CESTA DO FANTAZIE • Sobota 22. října ve 20.00 hod. • Animovaný
dobrodružný fantasy film od Hayao Miyazakiho. 124 min.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do soboty 31. prosince – Nová galerie • ARCHITEKTI
A STAVITELÉ MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA • Výstava unikátní architektury u příležitosti 130. výročí slavnostního
otevření budovy dnešního Beskydského divadla.
■ Pátek 7. října 2016 – neděle 19. února 2017 – Rytířský sál • SOPKY
V GEOLOGICKÉ HISTORII MORAVY A SLEZSKA • Sopky jako velmi
nápadný a dramatický projev vnitřní energie Země. Vernisáž proběhne
6. října v 17.00 hod.
Akce:
■ Pondělí 3. října – neděle 27. listopadu, vždy v pondělí od 9.00 do 11.00
a od 13.00 do 15.00 hod. • MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO SENIORY II
• Cyklus devíti přednášek z různých vědních oborů – historie, etnografie,
botaniky a dalších – nabitý zajímavými informacemi nejen z našeho regionu.
Pouze pro přihlášené.
■ Pátek 28. října – státní svátek • VOLNÝ VSTUP DO ŽEROTÍNSKÉHO
ZÁMKU
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00,
sobota, neděle, svátky 9.00–15.00

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.

s promítáním unikátních videodokumentů. Kapacita míst omezena, nutnost
rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 12. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • BOLÍVIE PŘES
ZAMRAČENÉ TVÁŘE K VŘELÝM SRDCÍM • Cestopisná projekce Jana
Žerta z Kudrny. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 13. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • MEDVĚDÍ OSTROV
• Filmový klub KineDok. Tři bratři na adrenalinovém surfařském tripu na
jednom z nejstudenějších ostrovů na světě. Délka 78 min.
■ Pátek 14. října ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JUSTIN LAVASH (GB)
• Koncert kytarového virtuoza mezi blues, folkem a jazzem. Vstupné
50/80 Kč.
■ Sobota 15. října v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • RETRO PARTY
NEBOLI MALÝ RETRO BÁL • Oblečte se retro a přijďte si zatančit nebo
jen tak pokecat s přáteli při muzice. Vstupné 30 Kč.
■ Úterý 18. října v 18.00 hod. – Městská knihovna • PROBOUZENÍ
MORAVANŮ – MORAVSKÁ MYTOLOGIE • Uvítání knihy spisovatelky
Jaroslavy Grobcové. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na tel.
556 709 840. Vstup volný.
■ Středa 19. října v 18.00 hod. – Městská knihovna • NEMOCI ELEMENTU OHNĚ SRDCE A TENKÉ STŘEVO • Přednáška Vladimíry Strnadelové a Jana Zerzána. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na tel.
556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Sobota 22. října v 19.00 hod. – Čajovna Archa • JAMES JACKERON
& CHRISTIE • Pop a folk z Nového Jičína. Vstupné 60/80 Kč.
■ Sobota 22. října v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ MODERNA 10 LET • Satyho malé hudební ohlédnutí a speciální host – klavírní
mistr Wolf.
■ Středa 26. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ALBÁNIE A KOSOVO:
EVROPĚ NA STOPĚ • Cestopisná projekce Baziho z Kudrny. Vstupné
40/60 Kč.
■ Čtvrtek 27. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • CO SE NENOSÍ •
Dokument z cyklu Jeden svět. Upcyklace dokáže využít materiál z přebytečných výrobků ke vzniku produktu vyšší hodnoty. Délka 58 min.
■ Čtvrtek 27. října ve 20.00. – MC Drago • JAZZ KLUB & WOLF MAIL
(AUS) • Hudební lahůdka ve stylu blues/rock/jazz. Vstupné 100/150 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz

Výstavy:
■ Sobota 1. října – neděle 30. října –
Čajovna Archa • JESSICA HANZELKOVÁ • Obrazy a fotografie studentky
uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí.
■ Sobota 1. října – čtvrtek 27. října – Městská
knihovna – v hodinách pro veřejnost • ROZSVIŤ
SVŮJ SVĚT • Energetické obrázky Martiny Pesničákové z Pustějova.
■ Pondělí 3. října – úterý 25. října – Výstavní síň
Stará pošta • MÁ LÉTA S UMĚNÍM • Obrazy, kresby a sochy Jany Segeťové.

■ Úterý 4. října v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ •
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
■ Úterý 25. října v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Akce:
■ Sobota 1. října – Čajovna Archa • JESKYNNÍ ČAJOVÝ LET DO JESENÍKŮ • Kulturně-přírodní expedice. Sraz v 6.15 hod. na vlakovém nádraží,
návrat ve 21.44 hod.
■ Sobota 1. října v 18.00 hod. – Klub Galerka • OPEN MIC • Večer nejen
o folku, ale o všem, co je spojeno s muzikou, divadlem a literaturou. Vstupné
50/80 Kč.
■ Sobota 1. října v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ MODERNA • Hudební zajímavosti z oblasti takzvaného country punku, psychedelie
a soundu šedesátých let se Satym.
■ Úterý 4. října v 18.00 hod. – Městská knihovna • KONFLIKTY V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH • Beseda Karoliny Rejlkové o základních východiscích a nástrojích řešení konfliktů. Kapacita míst omezena, nutnost
rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 6. a 20. října od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa • MAGIC:
THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Pátek 7. října ve 20.00 hod. – Klub Galerka • BARBORA MOCHOWA
• Waiting for the White Raven Tour – nové album mladé královny melancholie. Vstupné 50/80 Kč.
■ Sobota 8. října ve 20.00 hod. – Klub Galerka • Trio MERTA HRUBÝFENCL • Pojďme oslavit sedmdesátiny legendárního písničkáře Vladimíra
Merty s jeho hosty! Vstupné 110/150 Kč.
■ Úterý 11. října v 18.00 hod. – Městská knihovna • ARNOŠT VAŠÍČEK
– LABYRINT ZÁHAD • Přednáška spisovatele, scenáristy a záhadologa

Výstavy:
■ Středa 5. října – pondělí 31. října – galerie Návštěvnického centra
• NÁŠ KOPEC • Z výběru fotografií Petra Lenarta, Milana Víchy a Lenky
Malinové. Vernisáž 4. října v 17.00 hod.
■ Do úterý 22. listopadu – placená expozice klobouků Návštěvnického centra • PŘÍBĚHY KLOBOUKŮ • Paličkované krajky studentek
Střední průmyslové školy v Krnově.
Návštěvnické centrum nabízí
• Interaktivní expozici klobouků ve 2. nadzemním podlaží
• Interaktivní expozici Generál Laudon ve 3. nadzemním
podlaží
• Laudoncaching v expozici Generál Laudon
• Proměnné výstavy v galerii v 1. nadzemním podlaží
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicemi
• Komentované procházky městem s průvodcem
• Půjčovnu disků na discgolf a trekových holí
• Bezbariérový přístup v celé budově
• Informační středisko MHD (čipové karty, jízdní řády, abonentní a rezidentní karty k parkování)
Nově v nabídce turistická mapa Beskydy po svých – zdarma.

Novojičínský zpravodaj

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Pátek 7. října – neděle 9. října – Svinec •
DISCGOLFOVÝ TURNAJ MORAVIAN OPEN • Největší turnaj svého
druhu na Moravě pro 90 hráčů v kategoriích Open, Ženy, Mastři a Junioři.
Více informací na www.moraviangators.cz.
■ Pátek 14. října v 16.00 hod. – sobota 15. října v 10.00 hod. – SVČ
Fokus • PODZIMNÍ KOUZELNÁ NOC • První zábavné nocování ve
Fokusu v letošním školním roce. S sebou spacák, plyšáka, polštářek,
baterku a láhev na pití. Přihlášky na infocentru SVČ a na webu. Cena
200 Kč.

■ Sobota 15. října ve 14.00 hod. – areál Skalky • DRAKIÁDA • Tradiční
soutěž na Skalkách a přilehlé louce, opékání vlastních špekáčků a zpívání
u ohně s Béďou a jeho kytarou. Letos navíc Pohádková cesta. Vstup
volný, za velké plískanice se akce nekoná.
■ Středa 26. října – neděle 30. října – Velké Karlovice (chata Bačkárka)
• MISTR SVĚTA AMOLETA • Podzimní prázdninový tábor pro malé
i větší dobrodruhy od 7 do 16 let v krásném prostředí. Přihlášky na infocentru Fokusu a na webu. Cena 2 200 Kč.
■ Každý čtvrtek a pátek od 14.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ •
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.
První workshop 6. října.

Pozvánky
• Novojičínský jarmark v barvách a vůních podzimu
Podzimní Novojičínský jarmark proběhne ve čtvrtek 13. října na
Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne především masné
a uzenářské výrobky, sýry a mléčné výrobky, koření a bylinky, domácí
pečivo, perníčky a trdelník, med a oříšky, suvenýry z keramiky, dřeva
a bižuterie. Od 14.00 do 17.00 hodin se můžete těšit na Podzimní
hrátky s Rodinným centrem Mozaika, od 15.00 do 16.00 hodin
vystoupí Městská dechová hudba.

• Setkání s pohodovým knězem Czendlikem
Besedu a autogramiádu kněze Zbigniewa J. Czendlika, věnovanou
jeho knize Postel, hospoda, kostel a doplněnou o povídání ze života
osobního, kněžského a jiného, pořádá Knihkupectví Jany Fialové
ve středu 26. října v 18.00 hodin ve Střední odborné škole Educa.
Délka pořadu bude zhruba 90 minut, vstupné činí 190 korun. Předprodej vstupenek přímo v knihkupectví, na telefonu 556 701 897
nebo e-mailu fialovajana@tiscali.cz.

• Příležitost pro sběratele
Pravidelné setkání sběratelů se uskuteční ve středu 19. října od
15.00 do 19.00 hodin v Klubu důchodců na ulici Msgr. Šrámka 13.
Nabídnout přebytky nebo pořídit nové přírůstky do svých sbírek
budou moci například sběratelé známek, pohlednic, odznaků a mincí.
Vstup bude volný.

• Rockový nářez v baru Eso
Rockový koncert se zahraniční účastí se uskuteční v neděli
30. října v 19.00 hodin v Rockovém baru Eso na ulici K Nemocnici 9. Poslechnout si můžete kapely Ektomorf a Hot Beaver (obě Maďarsko), Hemlock a Arise in Chaos (obě USA) a českou Bethrayer.

• Slavnostní koncert k jubileu Ondráše
Slavnostní koncert nazvaný Zpěvy domova pořádají v pátek
21. října v 18.00 hodin v Beskydském divadle Pěvecký sbor
Ondráš, Pěvecký sbor Bílovec a taneční obor Základní umělecké
školy v Novém Jičíně. Na koncertu k pětašedesátému výročí
založení Ondráše zaznějí skladby Bohuslava Martinů, Zdeňka
Lukáše, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a úpravy lidových
písní.
• Přijďte na IT dopoledne pro všechny!
Zajímáte se o moderní technologie? Nebo se chystáte do tajů
digitálního světa teprve proniknout? Nenechte si v sobotu
22. října v Mendelově střední škole ujít druhý ročník IT dopoledne
pro všechny od 9 do 99 let s pestrou nabídkou workshopů, které
povedou zkušení lektoři. Těšit se můžete na 3D tisk, programování robotů či počítačových her, virtuální realitu, zajímavé aplikace pro chytré telefony a další témata. Vstup bude bezplatný.
Všechny informace včetně registračního formuláře najdete na
http://www.itnj.cz.
• Festival ve znamení zdraví a pohody
Příznivcům zdravého životního stylu a stravy, duchovního rozvoje
a milovníkům života je určen další Festival zdraví a pohody, který
se uskuteční o víkendu 22. a 23. října od 9.00 do 18.00 hodin
ve Střední odborné škole Educa. Program zahrnuje přednášky,
poradenství i prodejní výstavu. Mezi přednášejícími bude známá
lékařka celostní medicíny Jarmila Klímová. V neděli odpoledne
proběhne přechod přes žhavé uhlí pod dohledem poradce Josefa
Šálka. Sobotní večer můžete strávit ve společnosti humorného
filozofa Iva Šmoldase. Vstupné na jednotlivé přednášky 50 korun,
na přednášku Jarmily Klímové 80 korun, dvoudenní vstupné
280 korun a na talk show Iva Šmoldase 280 korun. Více informací a prodej vstupenek v knihkupectví Jany Fialové, telefony
556 701 897 a 736 535 103, e-mail fialovajana@tiscali.cz, a u Šárky
Lastovičkové z naturpatické poradny, telefon 774 737 415, e-mail
sarka.lastovickova@seznam.cz.
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Zveme vás na Týden knihoven
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
Pravidelná celostátní knihovnická akce
s názvem Týden knihoven se uskuteční od
pondělí 3. října do pátku 7. října. Letošní dvacátý ročník propaguje plakát s názvem Braňte
knihu, který je společným dílem Jiřího Mahena
a Josefa Lady. Za jeho vznikem stály Mahenovy
špatné zkušenosti s některými čtenáři, kteří
s vypůjčenými knihami nezacházeli šetrně.
Novojičínská městská knihovna opět nabídne
bezplatnou registraci novým čtenářům na celý rok zdarma. Naši
stávající klienti mohou využít amnestii dlužníků za pozdní vrácení
půjčených knih a časopisů. Nejen během Týdne knihoven, ale po
celý říjen budou probíhat zajímavé besedy a přednášky. Čtenářům
a dalším návštěvníkům nabídneme různé formy setkání, diskuzí
a besed s autory literárních děl i odborných titulů.
Registrovaní čtenáři mohou využít naši novou službu spočívající
v absenčním i prezenčním půjčování deskových her v oddělení pro
děti a mládež. Více informací o akcích městské knihovny najdete
v programu Městského kulturního střediska na straně 11 a na webu
www.knihovnanj.cz.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy
a příznivce ve čtvrtek 20. října
v 16.30 hodin do klubových prostor na baště městského opevnění na besedu spojenou s promítáním CD a DVD, nazvanou Ohlédnutí za studijní cestou na
Slovensko do Bratislavy, Nitry, Banské Štiavnice – mimo jiné po
stopách novojičínského rodáka Petra von Rittingera, vynálezce
tepelného čerpadla – partnerského města Kremnice, Banské
Bystrice, uskutečněnou v první polovině září.

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce
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PŘIVÝDĚLEK
www.idealni-prace-z-domu.eu.
Novojičínský zpravodaj
Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce
tel.: 545 240 117
mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský zpravodaj
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Discgolfisté závodili v cizině
Jakub Dostál, člen Moravian Gators
Dva členové novojičínského klubu Moravian Gators – bratři Přemysl a Kryštof Novákovi – reprezentovali Česko na discgolfovém
mistrovství Evropy ve finském Oulu. Na konci srpna se tam sešlo
dvě stě hráčů z jednadvaceti zemí. Našim klukům se nevedlo špatně. I přes náročné hřiště, četné změny počasí a velkou konkurenci
obsadili v kategorii Open shodně šedesátou příčku.
Z Finska se disgolfisté přesunuli do Rakouska, kde se od devátého do jedenáctého září konal turnaj Strudengau Open 2016.
Mezi dvaasedmdesáti hráči ze sedmi zemí bylo osm zástupců
Moravian Gators. Nejdramatičtější průběh mělo finále kategorie
Junior. Až téměř poslední jamka rozhodla o triumfu dvojice rakouských hráčů. Další dvě příčky obsadili naši Bohdan Bílek a Radek
Dostál, vždy rozdílem jediného hodu. V kategorii Open obsadil
Kryštof Novák skvělé sedmé místo.

Laguna je třetí na světě!
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Přestože se zúčastnili jen poloviny ze šesti závodů, ve finále
v ruském Tomsku dokázali ploutvaři Klubu vodních sportů Laguna vybojovat v letošním ročníku Světového poháru třetí místo.
Nad jejich síly byly pouze oddíly z Ruska a Ukrajiny. Naproti
tomu zdolali soupeře z významných klubů západní Evropy, Řecka, Číny a Kolumbie, které patří v tomto sportu mezi světové
velmoci.
Konkurence byla znovu velmi silná. Ve Světovém poháru
bodovalo 206 družstev z celého světa. Výsledky ukázaly, že
Laguna má stálé opory v seniorech, zároveň se projevuje síla
nastupujících talentů mezi juniory a mládeží. Také díky podpoře
města mohou ploutvaři reprezentovat Nový Jičín a hájit posty
na nejvyšších úrovních světových soutěží.

Kuželkářům začala sezona
Iva Volná, předsedkyně oddílu
Po letní přestávce zahájili novojičínští kuželkáři novou sezonu.
Město budou opět reprezentovat tři týmy. Družstvo „A“ se po roce
vrací do přeboru Moravskoslezského kraje a svou soutěž už zahájilo, týmy „B“ a „C“ změří síly společně s dalšími čtyřmi soupeři
v meziokresním přeboru – úvodní zápasy budou na programu ve
středu 5. října.
Náš oddíl se i letos bude podílet na pořádání úspěšného turnaje
mladých kuželkářských nadějí Grand Prix mládeže, jehož druhý
ročník začne v říjnu. Přehledy a výsledky utkání, termíny turnajů
pro veřejnost, které má oddíl v této sezoně v plánu, možnost pronájmu kuželny pro kolektivy z podniků nebo z řad veřejnosti najdete
na oddílových stránkách www.kuzelkynj.cz.

Bohdan Bílek obsadil v Rakousku po dramatické bitvě třetí příčku.
Foto: archiv Moravian Gators

Pojďte s námi na led!

Malí hokejisté nezaháleli
Milan Urban
Sérii letních turnajů, jejichž cílem bylo připravit děti na novou sezonu, uspořádal zdejší Hokejový klub. Naši malí hokejisté na nich
změřili síly s tradičními soupeři z regionálních soutěží – celky Přerova,
Kopřivnice, Opavy, Orlové, Krnova, Frýdku–Místku, Třince nebo
Rožnova pod Radhoštěm. A nevedli si vůbec špatně.
Tým hráčů narozených v roce 2006 mezi pěti účastníky vybojoval
druhé místo, hokejisté ročníku 2008 v klání s pěti kluby zvítězili, starší
žáci na svém turnaji vybojovali třetí příčku. Našim se dařilo také na
turnaji O pohár Sport Abácie, v němž mezi sedmi účastníky obsadili
druhé místo. Do přípravných utkání na novojičínském zimním stadionu se zapojilo jednadvacet družstev s 275 hráči různých žákovských kategorií.

Tenisové naděje na jedničku
Radek Vrba
Mladší žáci z tenisového oddílu zdejší Tělovýchovné jednoty se
prosadili na turnaji O pohár Valašska, který se o prvním zářijovém
víkendu konal v Rožnově pod Radhoštěm. Jakub Raitr se v singlu
probojoval do semifinále a obsadil celkové třetí místo, společně
s Václavem Formánkem pak vyhráli čtyřhru. O týden později se uskutečnil turnaj ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na něm si opět vedl výborně
Kuba, který došel až do finále a ve dvouhře skončil druhý, stejně
jako v deblu s Janem Bártou.

Novojičínský zpravodaj

Klub krasobruslení působí třetí rok na zdejším zimním stadionu.
Sport, v němž se snoubí bruslení, gymnastika, balet, hudba
a estetika, své vyznavače baví, otužuje, posiluje svaly a zoceluje
ducha. Zveme všechny odhodlané holky a kluky od 5 do 9 let,
kteří chtějí zkusit něco netradičního, za námi na led. Umění
bruslit není podmínkou, vše tě naučíme! Přijď, protože dokud
to nezkusíš, nebudeš vědět, jak krásné je bruslení, jak tvrdý je
led a jakou radost ze sebe budeš mít, až se ti podaří první piruetka. Trenéři krasobruslení připravili novinku i pro dříve narozené.
Co jste v mládí nestihli, můžete dohnat nyní. Každé pondělí
večer od 19.30 hodin budou probíhat lekce bruslení pro dospělé.
Více informací o přihláškách do klubu i kurzu najdete na
Text a foto: Markéta Brožová
www.zimaknj.cz.
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Fotosoutěž čtenářů – 67. kolo
Městská slavnost – jak jinak, je vždy nekonečnou příležitostí pro fotografy všech kategorií. Ani ta letošní nebyla výjimkou. Není tedy
divu, že se to odrazilo v zářijových příspěvcích do naší, lze říci už letité soutěže.
1. místo získává za svůj „ohňostrojový“ snímek specialista pro tuto kategorii, Štěpán Veverka.
2. místo patří Veronice Johančíkové, jejíž snímek dokládá tradiční zájem Novojičínských o vyvrcholení slavnosti.
3. místo náleží Janu Koperovi, který mimo jiné ukazuje významnou část ze sportovních zařízení Nového Jičína.
Pavel Wessely

1. místo: Štěpán Veverka

2. místo: Veronika Johančíková

3. místo: Jan Kopera

Podmínky fotosoutěže:
Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu: njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne
běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí zástupci redakce
Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
úpravou a použitím svého snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 19. října ve 12.00 hodin.
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