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Na Slavnost města v barokním kostýmu z půjčovny!
Okolo tří stovek dobových kostýmů si mohli v předvečer Slavnosti města vypůjčit obyvatelé Nového Jičína. Děti i dospělí v nich
budou dotvářet kulisu baroka. Právě tomuto období bude letošní slavnost věnována. „Kostýmy jsme přivezli z půjčoven v Opavě,
Zlíně a Olomouci. Historické šaty honosného barokního stylu nejsou lacinou záležitostí, proto jsme je půjčovali proti dvousetkorunové vratné záloze,“ uvedla Lenka Domitrová z Městského kulturního střediska. Ať jste dočasnou půjčovnu kostýmů v kině
Květen navštívili nebo nikoliv, na Slavnosti města 2. a 3. září se s vámi těšíme na viděnou!
Text a foto: Marie Machková
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Slovo starosty
Vážení občané,
nejdůležitějším cílem, který jsme si
jako vedení města při našem nástupu
v roce 2010 dali, bylo oživení „mrtvé“
průmyslové zóny. Bývalé vedení zde
jednoznačně selhalo. Přitom stačilo
inspirovat se o několik kilometrů dál –
v Kopřivnici, kde město vybudovalo
prosperující průmyslový park s kvalitní
dopravní infrastrukturou a v krátkém
čase ho zaplnilo investory. U nás před šesti lety stála pouze jedna
skladovací hala.
Až loni v srpnu jsme v průmyslové zóně slavnostně otevřeli
první výrobní závod. Firma Hanon Systems Autopal tady rozšířila
své výrobní kapacity na ploše pět a půl tisíce čtverečních metrů.
Výrobu v Novém Jičíně významně navýšil jeden z nejdůležitějších
současných zaměstnavatelů ve městě, bývalý Závod 2 Autopalu.
V nové hale na výrobu fluid transport komponentů pracuje okolo
tří set zaměstnanců, z toho zhruba dvě třetiny na nově vytvořených
pracovních místech.
Podařilo se to i díky navázání spolupráce a pravidelné komunikace mezi vedením firmy, zástupci developerské společnosti
CTP Invest, která průmyslový park vlastní, a městem Nový Jičín.
Visteonu jsme se snažili a snažíme vycházet maximálně vstříc –
například v otázce parkovacích míst na ulicích Lužické či Jugoslávské.
Systém pravidelných schůzek máme nastavený i s vedením
dalších významných zaměstnavatelů – Varrocu (bývalý Závod 1
Autopalu), VOP či Tonaku. Vyplácí se to. Největší zaměstnavatel
ve městě – Varroc Lighting Systems – významně navyšuje své
výrobní kapacity. Co je mnohem důležitější, rozšiřuje i své výzkumné a vývojové centrum o několik desítek inženýrů-vývojářů. Již
nyní největší vývojové centrum Varrocu na světě bude ještě mohutnější.
To mě těší obzvláště, neboť v roce 2011 reálně hrozil odchod
výzkumu a vývoje z Nového Jičína. Za ním by časem odešla i výroba. Také Varrocu jsme nápomocni při řešení problémů, z nichž
největší představuje vybudování nových parkovacích míst. Za
výraznou pomoc bych chtěl poděkovat Moravskoslezskému kraji.
Naše vize postupného zaplnění průmyslové zóny se začíná
uskutečňovat. Nyní již jsou volné pouze menší plochy, které společnost CTP Invest brzy pronajme. Protože v sousedství areálu
zbývalo ještě šest hektarů městských pozemků, rozhodli jsme se
rozšířit průmyslový park o takzvanou druhou etapu. Areál však
již bude patřit městu. Aby byl co nejrozlehlejší a tím i atraktivnější
pro budoucí investory, zvětšujeme ho o dalších šest hektarů soukromých pozemků.
Zdárně jsme dokončili jednání se soukromými vlastníky parcel
a na podzim bude transakce realizována. V rozpočtu máme na
výkup vyčleněno dvaadvacet milionů korun. V příštím roce by
měla být hotova projektová dokumentace pro územní řízení, o rok
později dokumentace pro stavební povolení a připraveno výběrové
řízení na dodavatele stavby inženýrských sítí. V roce 2018 by
měla začít výstavba. Nový průmyslový areál o rozloze dvanáct
hektarů bude investorům k dispozici v roce 2019. Celkové náklady
včetně výkupů odhadujeme na šedesát milionů korun. Jednáme
však o finanční pomoci státu.
Už nyní město v zóně buduje doplňkovou infrastrukturu. Na
Hřbitovní ulici, která vede do první i budoucí druhé etapy průmyslového areálu, probíhá stavba nového chodníku, autobusových
zastávek a veřejného osvětlení za deset milionů korun. Peníze
získal Nový Jičín darem od Moravskoslezského kraje.
Vážení spoluobčané, věřím, že tímto velkým projektem bude
v našem městě zajištěna zaměstnanost na mnoho desítek let
dopředu.
Jaroslav Dvořák
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Město má nového místostarostu
Marie Machková, tisková mluvčí
Změny ve vedení města schválili zastupitelé na mimořádném
zasedání osmnáctého srpna. Sociální demokrat Pavel Rozbroj se
vzdal postu druhého místostarosty, na němž ho vystřídal Ondřej
Syrovátka ze Strany zelených. Podpořilo jej dvacet zastupitelů,
pět se hlasování zdrželo. Pavel Rozbroj byl zvolen do neuvolněné
funkce třetího místostarosty, z níž odstoupil Pavel Bártek ze Strany
zelených. Se zvolením Pavla Rozbroje na pozici třetí neuvolněného
místostarosty souhlasilo šestnáct zastupitelů, tři byli proti a šest
se hlasování zdrželo.
Zastupitelé rovněž zvolili nové členy rady města, ve které po
odchodu lidovců z koalice zůstala dvě křesla neobsazená. Novými
radními jsou sociální demokratka Žaneta Marková a Ondřej Syrovátka. Místo v radě města se souhlasem zastupitelů zůstalo i odstupujícímu místostarostovi Pavlu Bártkovi. Ke změně došlo také na
pozicích zastupitelů – sociální demokratku Danu Valčíkovou, která
na svůj mandát rezignovala, nahradí její stranický kolega Mojmír
Zetocha.

Řidiči, sledujte značky!

Letní měsíce bývají ve městech spojeny s výkopovými pracemi, rekonstrukcemi, silničními uzavírkami, objížďkami a problémy s parkováním. Výjimkou není ani Nový Jičín, kde probíhá
postupná obnova inženýrských sítí na několika ulicích. Tato
místa označují přenosné dopravní značky podle aktuální situace
a možností. Dopravní značení je proto třeba sledovat obezřetněji.
V případě změny režimu parkování je vhodnější vozidlo zaparkovat jinde. Usnadníte tak práci stavebním firmám a strážníkům,
kteří nepozorné řidiče žádají o okamžité přeparkování vozidel.
Text Ilona Majorošová, foto městská policie

Knihovna nabízí balení učebnic
Marie Machková, tisková mluvčí
Doplňkovou službu nabízí městská knihovna. Až do konce září
tady zájemcům zabalí učebnice a pracovní sešity. Pracovníci
knihovny za drobný poplatek opatří knihy jakéhokoliv formátu
průsvitnou fólií. Zakázku mohou provést na počkání nebo do
24 hodin. Provozní doba je shodná s otevírací dobou knihovny.
„S nápadem ušetřit školákům a rodičům čas věnovaný shánění
obalů na učebnice, knihy a sešity jsme přišli vloni a zaznamenali
jsme docela velký zájem. Proto se službou nejen pro registrované,
ale i neregistrované čtenáře přicházíme před začátkem dalšího
školního roku znovu,“ řekla vedoucí městské knihovny Renáta
Domoráková.
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Soutěž o Miss Kompost
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Obyvatelé našeho města se mohou přihlásit do regionální a republikové soutěže o nejlepší kompost, která je součástí projektu Kompostuj.cz. Soutěž s názvem Miss Kompost je určena lidem, kteří mají
s touto činností bohaté zkušenosti, stejně jako úplným začátečníkům.
Přihlaste svůj kompost, ať je jakýkoliv, neboť Miss Kompost není
jen soutěž krásy. Výhru vám může přinést i zajímavý příběh nebo
originální nápad. Soutěž slouží k výměně zkušeností a inspirace.
Zároveň má podpořit myšlenku, že kompostování patří k modernímu
životnímu stylu. Navracení biomateriálu do půdy má blahodárný vliv
na naše zahrádky i celou planetu. Kromě toho, že dodává půdě
živiny, účinně předchází erozi, ničivému suchu a povodním.
Soutěž na regionální úrovni vyhodnotí a jeho účastníky ocení naše
město. Cenou pro vítěze bude odpadkový koš na kompostovatelné
odpady a sady kompostovatelných sáčků. Občané Nového Jičína
včetně místních částí mohou svůj kompost přihlásit na
http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/soutez-miss-kompost/. Uzávěrka přihlášek bude 31. října.
Každý, kdo zaregistruje svůj kompost, bude zároveň zařazen do
celorepublikového kola. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s kulturním programem se uskuteční 26. listopadu. O vítězi rozhodne
odborná porota, která může přihlédnout k internetovému hlasování.

Den sociálních služeb posedmé
Marie Machková, tisková mluvčí
Den sociálních služeb ve znamení šťastných sedmiček! Letošní
sedmý ročník proběhne ve středu 7. září a program bude rozdělen
do sedmi tematických bloků. Od 10.00 do 15.30 hodin se na Masarykově náměstí představí šestadvacet organizací nabízejících sociální, zdravotní a navazující služby. Ve 14.30 hodin budou vyhlášeny
osobnosti v kategorii Dobrovolník roku. Toto ocenění uděluje vedení
města lidem, kteří nezištně pomáhají druhým.
„Nejdůležitějším posláním celého dne je seznámit veřejnost se
širokým spektrem poskytovatelů sociálních služeb a jejich možnou
formou pomoci a podpory. Proti předchozím ročníkům jsme poskytovatele rozdělili podle převažující klientely. Tyto oblasti dostanou
vymezený prostor a čas ke své hlavní prezentaci,“ uvedla Daniela
Susíková z odboru sociálních věcí.
V suterénu radnice bude opět umístěna výstavka velkoformátových
fotografií. Letošním motivem bude pěstounství. Pod názvem Já, pěstoun chce výstava pomoci zmíněné téma propagovat a rozšířit mezi
veřejnost. Připraven bude i další doprovodný program. Po celý den
budou na Masarykově náměstí probíhat workshopy pro šikovné ruce,
tvůrčí dílny a zábavné koutky pro děti. Zájemci si také mohou nechat
změřit tlak a cukr v krvi a vyzkoušet tandemové kolo.
Více najdete v samostatném letáku, který je přílohou tohoto čísla.

Hřbitovní zeď v rekonstrukci

Část vnější strany zdi kolem městského hřbitova prošla rekonstrukcí. Zídku dlouhou 346 metrů poškodila vlhkost, omítka
byla opadaná a místy chyběly cihly. Narušený byl také kamenný
sokl. Opravné práce přišly na 631 tisíc korun. „Původní poškozené omítky stavební firma osekala, zdivo očistila a dozdila
chybějící cihly. Doplnila i uvolněné kameny v soklu. Nové omítky
jsou odolné proti vzlínavosti vody,“ uvedla vedoucí bytového
odboru Hana Vaňková. Oprava vnitřní strany zdi by měla následovat v příštím roce. „Pokusíme se zařadit tuto investici do rozpočtu města,“ dodala Vaňková. Text a foto: Marie Machková

Opravme kamenné divadlo!
Jaromír Radkovský, předseda spolku
Jedenáctého července letošního roku byl oficiálně zaregistrován
zájmový spolek Kamenné divadlo Nový Jičín. Jeho cílem je sdružovat
lidi se zájmem o ochranu přírody a krajiny, zejména však usilovat
o obnovu a opravu přírodního kamenného divadla na Skalkách.
Spolek založilo několik nadšenců, kteří přes facebookové stránky
dosud uspořádali tři pracovní setkání, další plánují na září. Vzhledem
k tomu, že bude již po vegetačním období, rádi bychom vyčistili plochu
kamenného divadla od náletů a travin, které se po vykácení napadených stromů velmi rychle rozšířily. Přivítáme další dobrovolníky a zájemce o tento projekt. Pro další informace pište na e-mailovou adresu
jaromir.radkovsky@centrum.cz nebo sledujte náš facebookový profil
Opravíme kamenné divadlo!

Zhodnoťte práci úřadu
Jarmila Absolonová, tajemnice městského úřadu
Městský úřad v Novém Jičíně se zapojil do projektu Dobrý úřad.
Hlavním cílem je zjistit názor občanů na fungování úřadu, jeho slabší
místa a možnosti zlepšení jeho služeb. Podělte se o svou zkušenost,
vyjádřete svůj názor na kvalitu práce úředníků, pošlete nápady ke
zlepšení, inspirujte nás! Během jednání na úřadě si můžete
od 1. září 2016 ze stojánků vzít formulář velikosti vizitky umístěných
v kancelářích nebo na přepážce informací vzít formulář velikosti
vizitky.
Do formuláře vyplňte svou e-mailovou adresu, datum a název
navštíveného odboru a vhoďte ho do připravených boxů, umístěných
u hlavních vchodů do všech budov úřadu a Návštěvnického centra.
Jednou denně budou všechny e-mailové adresy zadány do
systému dodavatele, který elektronicky požádá klienty o hodnocení, například přístupu úředníka, jeho odbornosti, zdvořilosti
a podobně. Ze všech hodnotitelů dodavatel jednou měsíčně vylo-
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suje výherce poukazu do supermarketu.
Do hodnocení budou zařazena
všechna pracoviště úřadu přicházející do kontaktu s veřejností. Hodnocení bude probíhat po celý rok
a bude anonymní, úřad nemá možnost zjistit e-mailovou adresu hodnotícího občana.
Výsledky poslouží ke zdokonalení
komunikace mezi úřadem a občany
i zlepšení poskytovaných služeb
a budou zveřejněny na webu města.
Děkujeme všem, kteří se hodnocení
zúčastní.
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Evropský týden mobility

Radnice řeší parkování

Eva Balarynová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21

Marie Machková, tisková mluvčí

Zdravé město Nový Jičín
se opět zapojí do Evropského týdne mobility. Celoevropská kampaň se uskuteční od 16. do 22. září,
letos na téma Chytrá a udržitelná mobilita – investice
pro Evropu a pod heslem
Chytrá a čistá mobilita. Silná
ekonomika.
Obyvatelé našeho města se budou moci zúčastnit mnoha aktivit – v pátek 16. září to
bude Klobouková cyklojízda, ve středu 21. září se na Masarykově
náměstí odehraje bohatý program – ve stánku městské policie
zájemci spatří správně vybavené jízdní kolo, ukázku elektro skútru
a představení projektu Na kole jen s přilbou.
Chybět nebude ani stánek BESIP, atrakcí pro malé i velké bude
ODISbus, speciálně upravený autobus propagující veřejnou
dopravu jako cestu k lepšímu životnímu prostředí. Dopoledne
program obohatí soutěže, které pro děti připraví Středisko volného času Fokus. Ve čtvrtek 22. září bude u příležitosti mezinárodního Dne bez aut jezdit městská hromadná doprava po
celý den zdarma.
Během kampaně bude probíhat sběr starých jízdních kol jako
součást projektu Kola pro Afriku. Darovaná kola usnadní tamním
dětem cestu ke vzdělání, neboť do nejbližší školy to mají z domova
často i desítky kilometrů. Více informací si můžete přečíst na
www.kolaproafriku.cz.

Radnice začala s úpravami parkovacích míst. Stavební úpravy
a změny dopravního značení mají zpřehlednit parkování v ulicích
a přinesou i několik volných míst navíc. Cílem je přimět řidiče, aby
neodstavovali vozidla na nezpevněné a travnaté plochy nebo na
úzkých komunikacích, kde komplikují dopravu.
„V ulici Dolní Brána se kvůli zimní údržbě nedalo parkovat celoročně. Toto omezení chceme odstranit. Změnou dopravního značení v sousední Štefánikově ulici by mělo přibýt pět nových
parkovacích míst. V ulici K. Čapka bylo podélné stání pro vozidla
posunuto na chodník, aby byl umožněn bezproblémový oboustranný průjezd ulicí. Chodci úsekem bezpečně projdou po chodníku na druhé straně komunikace,“ informoval místostarosta Pavel
Rozbroj.
K nejnákladnější změně došlo v Revoluční ulici. Řidiči tam parkovali na ploše, kde dříve rostla zeleň. Prostranství plné výmolů
nechala radnice zpevnit a pokrýt zámkovou dlažbou. Silnice je
zároveň širší, aby vznikl prostor pro podélné stání vozidel. Parkoviště pro devatenáct aut přišlo na více než půl milionu korun.
„V této ulici chceme rozšířením současného parkoviště vybudovat i další parkovací místa. Mezi domem s pečovatelskou službou a čerpací stanicí by v příštím roce mohlo vzniknout až třicet
nových stání. Nyní probíhá projektová příprava,“ dodal místostarosta. V roce 2018 by mohlo dojít k úpravě plochy mezi garážemi
a domem s pečovatelskou službou v ulici U Jičínky, kde by mohlo
parkovat patnáct až dvacet vozů.

Bytový fond: Obnova pokračuje
Marie Machková, tisková mluvčí
Město pokračuje v obnově svého bytového fondu. Letos má
v plánu vynaložit na stavební úpravy a údržbu domů přes šestnáct
milionů korun. Nejnákladnější investiční akcí je probíhající revitalizace domů číslo 9, 11 a 13 na Bulharské ulici. Zateplení obvodového pláště a střechy, výměna vchodových dveří a částečně
i oken přijde na 4,6 milionu korun.
„S revitalizací tamních bytových domů jsme začali předloni. Práce probíhaly po etapách a letos na podzim by měly skončit. Všechny paneláky na Bulharské ulici by měly mít nová okna a zateplenou
fasádu,“ uvedl Michal Hub z odboru majetku, rozvoje a investic.
Stejným záchovným procesem prošel i jeden ze tří panelových
domů v Luční ulici.
„Průběžně investujeme nejen do sídlištní výstavby, ale také do
nemovitostí v městské památkové rezervaci. Letos jsme už měnili
okna v domě číslo 4 na ulici 28. října a na Masarykově náměstí
17. Na podzim to čeká domy na Žerotínově 9 a Dobrovského 2,“
dodal Hub.
Do konce roku proběhne také oprava balkonů a fasád v bytovce
na Trlicově ulici 10, dům na Trlicově 59 dostane nová okna. „Kromě
stavebních zásahů v městských domech provádíme pravidelnou
údržbu a opravy. V městském rozpočtu je letos na investice a opravy bytového fondu vyčleněno 16,3 milionu korun. Z toho necelých
deset milionů představují náklady na zateplení a výměnu oken,
tedy na snížení energetické náročnosti domů,“ upřesnila vedoucí
bytového odboru Hana Vaňková.
V příštím roce chce město zateplit zbývající dva bytové domy
v Luční ulici. „Rádi bychom se také pustili do náročné rekonstrukce
balkonových lodžií a zateplení domu na Revoluční 36, což si podle
projektu vyžádá patnáct milionů korun. Pokud nám to finanční
možnosti dovolí, provedeme opravy také v domech na Jičínské
ulici. I tady se ale předpokládané náklady pohybují v desítkách
milionů korun,“ zdůraznil starosta Jaroslav Dvořák.
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Rozbitá cesta volá po opravě
Marie Machková, tisková mluvčí
Část silnice vedoucí areálem zdejší nemocnice je v dezolátním
stavu. Náklady na její rekonstrukci byly vyčísleny na 1,4 milionu
korun. Město má zájem na její opravě, přestože silnice není v jeho
majetku. Patří Moravskoslezskému kraji, který zdravotnické zařízení
pronajal společnosti Agel. Radní proto doporučili zastupitelům
poskytnout nemocnici alespoň finanční dar sto padesát tisíc korun.
Zastupitelé budou o příspěvku hlasovat v září.
„V úseku od lékárny po pavilon dětského oddělení se cesta rozpadá
a je plná výmolů. Pohybuje se tam mnoho sanitek, automobilů obsluhy a hlavně klientů nemocnice. Není to majetek města, takže silnici
nemůžeme opravit, ale na druhou stranu vnímáme potřeby obyvatel
a chceme, aby provoz v nemocnici byl bezpečný a pacientům se
dostalo kvalitnější služby,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák.
Nemocnice informovala radnici o nutném rozsahu záchovných
prací. „Stávající asfaltové plochy by měly být odfrézovány a nahrazeny novým povrchem. Zřejmě bude nutné opravit i podloží. Opraven
bude úsek o výměře necelých tisíc čtverečních metrů, který je v nejhorším technickém stavu,“ doplnil vedoucí odboru majetku, rozvoje
a investic Vladimír Bartoň.

Ondráš zpíval v Toskánsku
Vendulka Bervicová, manažerka
Pěvecký sbor Ondráš se na konci července zúčastnil mezinárodního festivalu v italském Montecatini Terme. Své město
i zemi reprezentoval s programem, na němž zazněly skladby
českých autorů a úpravy domácích i zahraničních lidových
písní. Jejich provedení odměnil plný koncertní sál zaslouženým
potleskem.
Ve volných chvílích jsme podnikali výlety. Prohlédli jsme si
šikmou věž v Pise, zazpívali v místní katedrále, i když se na nás
vrhla ostraha, a užili si vln v moři a zpěvu na pláži. Prohlédli
jsme si památky starobylé Florencie, zhlédli vystoupení špičkových zahraničních sborů a užili si noční život v lázeňském
městě.
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Léto, tábory, pohoda...

Pomocná ruka? Osobní asistent!

Od našich dopisovatelů

Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

• Patnáct turnusů letních táborů pro více než čtyři sta dětí letos
uspořádalo Středisko volného času Fokus. Děti prožily spoustu
dobrodružství, sportovaly a poznaly nové kamarády. Ani letos
v nabídce nechyběly týdenní příměstské tábory. Bylo jich sedm,
zaměřených na sport, výtvarné činnosti a prevenci kriminality.
• Tři příměstské tábory pořádal také Sport Abácie. Dva se nesly
v duchu filmu Mimoni, třetí byl inspirován olympiádou v Rio de
Janeiro. Děti si vyzkoušely in-line a lední bruslení, střelbu ze vzduchovky, atletiku a míčové hry.
• Na výšlap na Svinec za východem slunce se třiadvacátého
července vydala parta aktivních lidí. Ačkoli mnozí zápasili s časným
vstáváním, fascinující pohled na vycházející slunce jim vynaložené
úsilí vynahradil. Tým chaty Svinec poté uspořádal výšlap za západem slunce, spojený se stanováním a opékáním špekáčků.

Stáří, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení mohou
způsobit, že se rázem neobejdeme bez pomoci jiné osoby. Na
koho se ale obrátit? Na osobní asistentku nebo asistenta!
Pomůže vám překonat těžkou životní situaci a umožní co nejdéle
a plnohodnotně prožít život, na který jste byli zvyklí. Nejen u vás
doma, ale všude tam, kde potřebujete – v domě s pečovatelskou
službou, léčebně dlouhodobě nemocných i nemocnici. Osobní
asistenci mohou využít senioři i lidé se zdravotním postižením ve
věku od 6 let.
Osobní asistentka vám může pomoci při oblékání, poskytnout
podporu při chůzi nebo při užívání kompenzačních pomůcek, například invalidního vozíku nebo chodítka. Pomůže také při osobní hygieně, koupání, sprchování nebo používání toalety. V případě potřeby
vám nachystá jídlo a pití, pomůže s úklidem domácnosti a nakupováním. Osobní asistentka není zdravotní sestra, a proto vám nepíchne
injekci, ale může vám připomenout, že si máte vzít léky. Doprovodí
vás k lékaři, na úřad, na procházku, kam budete potřebovat. Pomůže
vám vyplnit volný čas a bude vám dělat společnost.
Klienti z Novojičínska mohou požádat o osobní asistenci v Centru
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované
pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, telefon 556 709 403,
e-mail asistencenj@czp-msk.cz. Osobní asistence je placená služba. Cena se pohybuje od 70 do 110 korun za hodinu. Službu poskytujeme 7 dní v týdnu včetně svátků od 7.00 do 20.00 hodin podle
předem uzavřené smlouvy a domluveného harmonogramu.

Báječné prázdniny s Mozaikou
Sluníčko přišly na Svinec přivítat také děti.

Foto: Má Rty

Strom života pomáhá lidem
Novojičínský zpravodaj
Přestože zdejší mobilní hospic Strom života zahájil provoz loni
v květnu, počet rodin, jimž pomohl v těžkých chvílích, se počítá
již na stovky. Lidé jeho služby přijímají s vděčností, a nejen v Novém
Jičíně.
„Děkujeme pracovníkům mobilního hospice Strom života za
pomoc a péči, kterou v posledních týdnech života věnovali naší
mamince, paní Filoméně Vladařové z Valašského Meziříčí,“ napsaly
nám její dcery Alena, Václava a Yveta, jež poukazují na profesionální, přitom hluboce lidský přístup a jednání sociálních pracovníků.
„Byli psychickou oporou nejen naší mamince, ale i nám, kteří jsme
měli to štěstí, že jsme ji po dobu nemoci i v nejtěžších chvílích
loučení mohli držet za ruku,“ dodávají.
Obyvatelka našeho města Dagmar Vávrová nevěděla o existenci
Stromu života, dokud jí vážně neonemocněla devadesátiletá
maminka. „S čistým svědomím mohu říci, že bez fyzické a psychické pomoci pracovníků mobilního hospice bych tuto těžkou
životní situaci nezvládla,“ uvědomuje si pisatelka, která si velmi
cení profesionální i lidské pomoci celého týmu, zvláště pak Andrey
Radomské, Jarmily Ryškové a Andrey Melichaříkové.

Rodinné centrum Mozaika uspořádalo o prázdninách pro děti
z Nového Jičína a okolí čtyři turnusy příměstských táborů. Konaly
se především v přírodě okolo našeho města. Pro holky a kluky
ve věku od čtyř do deseti let byl připraven pestrý a smysluplný
program, aby si z prázdnin odnesly nejkrásnější vzpomínky a nezapomenutelné zážitky. Děti se třeba proletěly v Pohádkové galaxii,
zažily Indiánské léto pod širým nebem, staly se pilnými žáky Akademie kouzel a ulovily velký poklad na Divokém západě.
Text a foto: Zuzana Rosová

Názory zastupitelů
Václav Dobrozemský: Vážení čtenáři, v souvislosti s blížícími
se volbami do Senátu a zastupitelstev krajů, a taktéž s ukončenými
či probíhajícími anketami ve městě Nový Jičín, přináším krátký
komentář na téma participace občanů ve veřejném životě. Více

v rubrice Názory zastupitelů na webových stránkách města a taktéž
na www.njzpravodaj.cz.
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/.
Novojičínský zpravodaj
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Letní prázdniny bývají obdobím dovolených, ale také čiléh

Výměna střešní krytiny a poškozených krovů v Mateřské škole Vančurova. Jen na prázdninové úpravy školských zařízení město
letos vynaložilo přes čtrnáct milionů korun. Mezi nejnákladnější investice patří rekonstrukce střechy a krovů v mateřské škole na
Vančurově ulici za tři miliony.

Nový chodník ze zámkové dlažby v Myslbekově ulici. Opravy chodníků probíhají v našem městě každý rok. Rozbité asfaltové
plochy a staré betonové dlaždice nahrazuje zámková dlažba. Stavební práce letos vyjdou na tři miliony korun. Po nových chodnících
budou lidé chodit u mateřské školy v Máchově ulici, před domy v ulicích Karla Čapka a Myslbekově, u parku Smetanovy sady nebo
v ulicích Kpt. Jaroše a Nerudově.

Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole Máchova.

Stavba nového hřiště u Základní a mateřské školy Dlouhá. Dělníci museli nejprve provést terénní úpravy, aby vznikl prostor pro
hrací prvky a pro svah na sáňkování. Náklady se budou blížit jednomu a půl milionu korun.
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ého stavebního ruchu. Nový Jičín ani letos nebyl výjimkou.

Oprava schodiště a stavba nového chodníku u bočního vstupu do jídelny Základní školy Jubilejní.

Nové parkoviště na Revoluční ulici.

Rekonstrukce šaten v Základní škole Jubilejní.

Rekonstrukce elektroinstalace v Základní škole Komenského
68. Mění se nejen rozvody, ale i staré zářivky za svítidla s LED
diodami. Za opravu elektroinstalace a úspornější osvětlení ve
škole Komenského 68 město zaplatí přes dva miliony korun.
Letošní etapa je v pořadí již druhá.
Výměna zastaralého veřejného osvětlení na sídlišti Riegrova.

Novojičínský zpravodaj

Dvoustranu připravila Marie Machková
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Žádaný architekt Otto Thienemann
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Otto Thienemann byl přední vídeňský
architekt a dvorní projektant významných
staveb v Novém Jičíně na sklonku devatenáctého století. Pocházel z právnické
a knihkupecké rodiny působící v německém městě Gotha ve vévodství SachsenGotha. Narodil se 11. srpna 1827 jako
poslední dítě dvorního rady Johanna Friedricha Wilhelma Thienemanna a jeho první
manželky Friederiky Henrietty Christiny,
rozené Grobstich.
Pilný student
Rodina byla evangelického vyznání. MlaArchitekt Otto Thienemann dý Otto Thienemann v letech 1844–1848
vystudoval vídeňskou Vysokou školu techkolem roku 1900.
Foto: Österreichische Natio- nickou, souběžně vídeňskou Akademii
výtvarných umění a Stavební akademii
nalbibliothek
v Berlíně. Do jeho vzdělání ale zčásti zasáhl revoluční rok 1848.
Od roku 1851 postupně pracoval v architektonických kancelářích
u Eduarda van der Nülla a Augusta Sicarda von Sicardsburg, později
také u Ludwiga Förstera na vídeňské Akademii. V letech 1853–1861
pracoval na výstavbě Západní dráhy císařovny Alžběty, od roku 1861
jako asistent ve městě Vöclabruck.
Roku 1865 zahájil svou vlastní soukromou kariéru jako architekt
v hlavním městě Vídni. Od roku 1868 působil jako vedoucí architekt
stavby Dráhy korunního prince Rudolfa. V konkurzu na stavbu nové
vídeňské radnice získal šestou cenu s projektem „Bürgersinn“. Otto
Thienemann se stal c. a k. městským stavitelem Vídně a c. a k. stavebním radou.
Architekt rytířem
V roce 1873 jej vyzvali k účasti v soutěži na stavbu Domu umělců
(Rudolfinum) v Praze. Následující rok se stal ředitelem Rakouského
vojenského stavebního spolku. O další rok později architekta Otta
Thienemanna vyznamenali Rakouským zlatým záslužným křížem,
v roce 1887 byl jmenován stavebním radou a téhož roku rytířem Rakouského císařského řádu Františka Josefa I. Od roku 1857 byl členem
Rakouského spolku inženýrů a architektů, kde byl zároveň členem
redakční rady jejich periodika. Roku 1888 se Thienemann stal představitelem Asociace civilních techniků a zároveň Společenstva výtvarných umění Vídně.
Jako soukromý architekt se podílel na projektování vil a domů vyšší
společenské třídy, na architektonických návrzích škol, spolkových
budov a rovněž na projektování církevních evangelických staveb.
V osmdesátých letech devatenáctého století projektoval několik
významných architektonických dominant v Novém Jičíně.

Německý spolkový dům kolem roku 1900. Foto: archiv Muzea Novojičínska

Vila Johanna Hückla kolem roku 1900.

Foto: archiv Muzea Novojičínska

Novojičínská stopa
Podílel se na výstavbě zdejší okružní třídy. Jeho vrcholné dílo
v našem městě – budova dnešního Beskydského divadla – bylo jako
Německý spolkový dům před sto třiceti lety slavnostně otevřeno
veřejnosti. Koncem devadesátých let opustil Otto Thienemann své
povolání architekta.
Jeho manželkou byla
Luise Hoffmann (*2. 11.
1837 Königswalde –
†17. 8. 1914 Vídeň),
dcera pastora Julia
Adolpha Hoffmanna
a Johanny Dorothey
Caroline Thienemann,
jedné ze sester jeho
otce. Společně měli děti
Johannu (*1862), Margarete (*1863) provdanou Grange, inženýra
Friedricha (*1865), Annu
(*1868) provdanou Grocholski a Paula (*1871).
Po delším pobytu
v nemocnici Otto Thienemann zemřel 28. listopadu 1905 ve věku 78
let. Pohřben je na vídeňském evangelickém
hřbitově Matzleinsdorf Hrob architekta Otta Thienemanna ve Vídni.
v Simmeringu ve Vídni.
Foto: Radek Polách
Hlavní realizace v našem městě
1879–1880 – Krajský soud v Novém Jičíně (Tyršova 139/7 / Divadelní 139/1, 879/3)
1880–1882 – vily Augusta a Johanna Hücklových (Revoluční
857/46, 856/44)
1881–1883 – vyšší reálná škola (Divadelní 445/4)
1882 – obytný dům stavitele Julia Riedela (Tyršova 140/5)
1885–1886 – Německý spolkový dům (Divadelní 873/5)
1889 – vila radního Karla Zeisbergera (Husova 887/7)
1889 – vila továrního ředitele Wilhelma Kreuze (Husova 888/9)

Architekty a stavitele Nového Jičína představí výstava, kterou můžete zhlédnout od 2. září do 31. prosince v Žerotínském zámku.
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Sto deset let české školy v Novém Jičíně
Karel Chobot, Státní okresní archiv
Archivní dokumenty studiem ožívají a vydávají svědectví o našich prapředcích. Platí to také o staré školní kronice, přibližující dobu před sto
deseti lety, německý Nový Jičín a jeho českou menšinu, usilující od roku
1894 o českou školu: „Dne 26. října 1906 povolila zemská školní rada
v Brně otevření školy a dne 5.listopadu 1906 započalo vyučování.“ Strohé
konstatování, zahrnující mnohaletý národnostní boj.
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století vrcholil hospodářský
rozmach našeho města, což se mimo jiné projevilo růstem počtu obyvatel.
V roce 1880 zde žilo 10 278 lidí, roku 1900 již 12 003, o deset let později
13 899, většinou německé národnosti. K české národnosti se – jak vyčteme ze statistických příruček – roku 1880 hlásilo 1 095 obyvatel, v roce
1900 stejný počet, ale roku 1910 to bylo již 2 057 lidí.
Boj o místo na slunci
Město hospodářsky kvetlo především v kloboučnických továrnách
a textilní výrobě. Dobře zavedené živnosti, hustá obchodní síť, mnoho
restaurací a menších hotelů, četné spolky zajišťovaly pohodlný a spokojený život především německým obyvatelům. Češi si své místo na
slunci teprve museli vybojovat.
Nejpočetnější skupinou českého obyvatelstva byli dělníci a dělnice
většinou z okolních vesnic, dále drobní živnostníci a obchodníci, kteří
však v konkurenci s německými velmi často nevydrželi a z města odcházeli. Mimo jiné také proto, že tu byly jen německé školy a na českou se
teprve čekalo. Nejméně početnou, leč v národním životě nejvýznamnější
skupinou, byli čeští úředníci a zaměstnanci, advokáti a kněží. Co ovšem
v Novém Jičíně citelně chybělo, byla česká buržoazie, která by německé
konkurovala. O to více vzrostl význam naší národní inteligence.
Češi a jejich osobnosti
Počátky organizovaného života české společnosti v našem městě
spojujeme s příchodem advokáta JUDr. Františka Špačka, který si tady
v roce 1885 otevřel kancelář. Se starojičínským učitelem, pozdějším ředitelem školy a školním inspektorem Josefem Mňukem se snažili povznést
české obyvatelstvo, což se jim právě ve spojitosti s okolním českým
venkovem dařilo.
V roce 1893 přicházejí do Nového Jičína další dvě významné osobnosti:
JUDr. Špaček předává svou kancelář dvaatřicetiletému JUDr. Ferdinandu
Dostálovi a sám odchází do Kroměříže, kde roku 1898 umírá. V témže
roce na místní faru nastupuje jako kaplan budoucí přední český politik,
budovatel četných sociálních spolků, zakladatel Československé strany
lidové Jan Šrámek. V novojičínské polepšovně posléze působil jako
kaplan Karel Dostál–Lutinov.
S právníky v čele
To tedy byly významné opory českého intelektuálního, ale i běžného
života. JUDr. Ferdinand Dostál přijal rok po svém příchodu do Nového
Jičína za koncipienta JUDr. Františka Derku, který se ale záhy osamostatnil. Novojičínský krajský soud dával možnosti slušné existence oběma

Učitelský sbor české školy ve školním roce 1907–1908.
Foto: archiv Muzea Novojičínska
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Bývalá česká škola v letech 1906–1909.

Foto: archiv Muzea Novojičínska

schopným právníkům, právem označovaným za vůdčí osobnosti české
společnosti v našem městě.
V čele českého národního života až do první světové války strhávali
ostatní svým nadšením a odvahou. Pro českou věc získávali podporu
nejen v českém okolí, ale i v mnoha dalších českých městech, kde žili
jejich přátelé z dob studií. Hned v roce 1894 oba právníci pomohli při
budování českého Národního domu. Zásluhou právě Ferdinanda Dostála
byla již v roce 1893 založena Česká beseda. Za jeho účinné pomoci
morální, právní i finanční vzniklo družstvo pro zakoupení Národního domu
jako sídla České besedy, jehož místnosti využívaly i ostatní české spolky.
Od roku 1898 se zde konaly schůze Matice Palackého, založené v Hodslavicích při oslavách stého výročí narození Františka Palackého – Otce
národa. V čele Matice stanuli oba advokáti. Jejím posláním bylo probojovat
v Novém Jičíně zřízení české školy, což se po velkém úsilí v roce 1906
podařilo.
Venkované se nebáli
Škola byla otevřena v budově na Mlýnské ulici č. 4 (dnes Hoblíkova)
jako soukromá škola Ústřední Matice školské v Praze. První žáci přicházeli
spíše z okolních obcí – Šenova, Žiliny, Kunvaldu a Bludovic – než ze
samotného Nového Jičína, neboť zdejší čeští obyvatelé se obávali vzít
děti z německých škol a posílat je do české.
I tak bylo nutné prvním rokem školu rozšířit na dvoutřídní, neboť se
zapsalo a chodilo pětapadesát žáků. Do čela školy byl jako řídící učitel
jmenován J. V. Šťastný, ale prvním definitivním správcem školy se stal
řídící učitel František Sokol, který ji převzal 3. ledna 1907. Téhož roku
rovněž povstala nová budova obecné a později i měšťanské školy. Proto
se k historii školy a dějinnému vývoji samotné budovy vrátíme i v příštím
roce.

Výročí básnířky Anny Polky
Před sedmdesáti lety, 29. září 1946, zemřela
novojičínská německá básnířka Anna Polka.
Olomoucká rodačka působila v našem městě
jako učitelka, především však byla uznávanou
básnířkou a osvětovou pracovnicí. Verše publikovala většinou v novojičínských německých
novinách Deutsche Volkszeitung. Kromě básní
psala vlastivědné články, například o hudebním
skladateli dr. Eduardu Schönovi, básníkovi
Jakubu Juliu Davidovi a sběrateli lidových kravařských písní, univerzitním profesorovi Josefu Georgu Mainertovi. Po roce 1945 nebyla
odsunuta, z bytu na ulici Hugo Baara 1 se 3. srpna 1945 odstěhovala
do starobince na Hřbitovní ulici 43, kde v požehnaném věku osmdesáti
osmi let zemřela. K osobnosti básnířky Anny Polky se vrátíme v lednu
2018, kdy si připomeneme její sté narozeniny.
Text Karel Chobot, repro foto Státní okresní archiv NJ
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Pátek 2. září v 19.00 hod. • SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN •
Johann Strauss: NETOPÝR • Jedna z nejhranějších a nejkrásnějších
světových operet v podání Moravského divadla Olomouc. Volné vstupenky k vyzvednutí od 24. srpna.
■ Čtvrtek 8. září v 19.00 hod. • Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
• Vyprodáno.
■ Čtvrtek 29. září v 19.00 hod. • Ernest Bryll, Katarzyna Gärtner,
Jaromír Nohavica: MALOVANÉ NA SKLE • Zbojnický muzikál v podání
ochotnického divadla Bodlák z Bernartic nad Odrou. Režie Zdeněk Klos,
hudební úprava Bohumil Volek.
Připravujeme:
■ 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: 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 i originální úpravy soudobých skladeb. Vstupné dobrovolné.
■ Úterý 11. října v 19.00 hod. • 3 ČESKÉ KVARTETY • Komponovaný
baletní večer složený ze tří celků tří choreografů různých generací, tvořících na hudbu význačných českých skladatelů. Předplatné skupiny A.
■ Čtvrtek 13. října v 18.00 hod. • ČESKO–MORAVSKÝ SBOROVÝ
VEČER • Části mše Johna Leavitta Missa Festiva a další sborové skladby
v podání sborů Puellae et Pueri (Nový Jičín) a KOS (Litomyšl).
■ Sobota 15. října v 19.00 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: STRAKA
V ŘÍŠI ENTROPIE • Objev roku ceny Magnesia Litera 2010 Markéta
Baňková napsala bajky pro dospělé i děti. Účinkují Pavel Oubram a Věra
Hollá.
■ Neděle 16. října v 19.00 hod. • Maria Goos: FUK! • Takhle se kdysi
zdravili čtyři nerozluční kamarádi. Teď jsou ve středním věku a rádi by
se pokusili o recyklaci po všech kotrmelcích, které v životě udělali. 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 • Improvizační show,
ve které herci baví sebe i diváky, a kde nikdo dopředu netuší, co se bude
dít…Hrají: Richard Genzer, Michal Suchánek, Ondřej Sokol, Igor Chmela,
Daniel Dangl a Marián Čurko.
■ 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. Kouzelný dům se uvnitř celý
chvěje, trochu vrže a je v něm spousta chodeb a pokojů. Do jeho útrob
se vydávají Jons s Bertou. Předplatné skupiny Čtyřlístek.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ OBR DOBR • Neděle 4. září – úterý 6. září 17.30 hod. • Adaptace
knihy Roalda Dahla od režiséra Stevena Spielberga. Rodinné fantasy,
117 min., dabing.
■ STAR TREK: DO NEZNÁMA • Pondělí 5. září ve 20.00 hod. • 3D
• Středa 21. září v 17.30 hod. • 3D • Pokračování legendárního příběhu.
Akční sci-fi, 120 min., titulky.
■ BUCHTY A KLOBÁSY • Úterý 6. září ve 20.00 hod. • Středa 7. září
v 17.30 hod. • První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film.
Animovaná komedie, 89 min., titulky.
■ TAXI 121 • Středa 7. září – pátek 9. září ve 20.00 hod. • Snímek
inspirovaným skutečnými událostmi z roku 2014, při nichž sériový vrah
připravil o život tři pražské taxikáře. Český thriller, 90 min.
■ NERVE: HRA O ŽIVOT • Čtvrtek 8. září – pátek 9. září v 17.30 hod.
• Sobota 10. září – neděle 11. září ve 20.00 hod. • On-line hra, ve které
jsi buď hráč, nebo divák. Ale ne vždy z ní můžeš vystoupit… Akční thriller,
96 min., titulky.
■ STRAŠIDLA • Sobota 10. září – neděle 11. září v 17.30 hod. • Nová
česká pohádka. Rodinná komedie, 113 min.
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■ NEŽ JSEM TĚ POZNALA • Pondělí 12. září v 17.30 hod. • Adaptace
romantického bestselleru od Jojo Moyesové. Romantický, 110 min.,
titulky.
■ SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL • Pondělí 12. září ve 20.00 hod. • 2D
titulky • Středa 14. září v 17.30 hod. • 2D dabing • Nová komiksovka
s plejádou zlosynů, kteří mají být „obětováni“ při misi, aby pro změnu
vykonali něco dobrého. Akční thriller, 123 min.
■ ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ • Středa 14. září – čtvrtek 15. září ve
20.00 hod. • Film s Pavlem Liškou o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální
těžba stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem obživy... České
drama, 90 min.
■ DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ • Čtvrtek 15. září – sobota 17. září
v 17.30 hod. • Pátek 23. září ve 20.00 hod. • Úterý 27. září
v 17.30 hod. • Středa 28. září ve 20.00 hod. • Trvalo to, ale nejslavnější
single holka na světě je konečně zpátky – a těhotná. Romantická komedie,
123 min, titulky.
■ SMRT VE TMĚ • Pátek 16. září – neděle 18. září ve 20.00 hod. •
Tři bezohlední zloději se vloupají do domu bohatého slepce s vidinou
dokonalé loupeže a velkého zisku. Vše se děje ale jinak... Horor, 88 min.,
titulky.
■ LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL • Neděle 18. září v 17.30 hod.
• Pátek 23. září v 17.30 hod. • Bláznivá dobrodružství upovídaného
jelena Elliota a rozmazleného medvěda Noova jsou zpět. Animovaná
komedie, 84 min., dabing.
■ UČITELKA • Pondělí 19. září – úterý 20. září v 17.30 hod. • Nový
český film Jana Hřebejka o manipulativní učitelce na základě skutečného
příběhu. Drama, 102 min.
■ MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ • Pondělí 19. září – úterý
20. září ve 20.00 hod. • Zabiják (Jason Statham) je v důchodu, ovšem
starý nepřítel se rozhodne unést mu holku a donutit jej zabít tři lidi
z různých koutů světa. Akční krimi, 98 min., titulky.
■ SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON • Středa 21. září – čtvrtek
22. září ve 20.00 hod. • Skutečný příběh pilota, jemuž se s porouchaným
letounem podařilo přistát na hladině řeky Hudson a díky němuž přežilo
přes sto padesát lidí. Následné vyšetřování mu ale téměř zničilo život.
Životopisné drama, 96 min., titulky.
■ PRÁZDNINY V PROVENCE • Čtvrtek 22. září v 17.30 hod. • Sobota
24. září – neděle 25. září ve 20.00 hod. • Pondělí 26. září v 17.30 hod.
• Úterý 27. září ve 20.00 hod. • Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof
Hádek se po zimní Padesátce vracejí s letní komedii s vůní Francie.
Česká komedie, 95 min.
■ ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ • Sobota 24. září – neděle 25. září
v 17.30 hod. • Středa 28. září v 17.30 hod. • Čápi nosí děti, nebo
alespoň nosívali. Teď doručují balíčky – dokud není náhodně zaktivován
stroj na výrobu dětí. Animovaná komedie, 87 min., dabing.
■ CASABLANCA • KULTOVKY V KINĚ • Pondělí 26. září ve
20.00 hod. • Nesmrtelná klasika z roku 1942 znovu ožívá na plátně kin.
Romantické drama, 102 min., titulky.
■ PADESÁTKA • BIO SENIOR • Středa 28. září ve 13.00 hod. • Vojta
Kotek jako režisér filmu, který se točí kolem rázovitých lidí z hor,
běžkařského závodu a několika padesátek. Česká komedie, 97 min.
■ SIROTČINEC SLEČNY PEREGINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI •
Čtvrtek 29. září a neděle 2. října v 17.30 hod • 2D • Pátek 30. září –
neděle 1. října v 17.30 hod. • 3D • Další snímek režiséra Tima Burtona
podle stejnojmenného románu slibuje nezapomenutelný filmový zážitek.
Fantasy, 110 min., dabing.
■ DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAMENECH • Čtvrtek 29. září
– neděle 30. září ve 20.00 hod. • Podle skutečných událostí – v roce
2010 došlo na vrtné plošině k výbuchu, jenž si vyžádal několik lidských
životů. Šlo o největší katastrofu svého druhu u amerického pobřeží. Drama, 107 min., titulky.
■ SEDM STATEČNÝCH • Sobota 1. října – neděle 2. října ve
20.00 hod. • Remake známého příběhu s hvězdným obsazením. Western,
133 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do pátku 23. září – Rytířský sál • NEVÍDÁNO... •
Hliněné a bronzové sochy nevidomé sochařky Marianny Machalové–Jánošíkové.
■ Sobota 3. září – sobota 31. prosince – Nová gale-
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rie • ARCHITEKTI A STAVITELÉ MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA • Výstava
unikátní architektury u příležitosti 130. výročí slavnostního otevření
budovy dnešního Beskydského divadla. Vernisáž proběhne 2. září v 16.00
hod.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00,
sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Čtvrtek 1. září – čtvrtek 27. října
– městská knihovna – v hodinách pro veřejnost • ROZSVIŤ SVŮJ
SVĚT • Energetické obrázky Martiny Pesničákové.
■ Čtvrtek 1. září – pátek 30. září – městská knihovna (oddělení pro
děti) – v hodinách pro veřejnost • PANENKY PRO UNICEF • Prodejní
výstava panenek, jež vyrobili dobrovolníci. Výtěžek bude věnován na
základní očkování dětí v rozvojových zemích.
■ Sobota 3. září – úterý 27. září – výstavní síň Stará pošta • ODSUN
1946 – MĚSTO NOVÝ JIČÍN A JEHO PROMĚNY
■ Čtvrtek 1. září – pátek 30. září – čajovna Archa • JIŘÍ MIKULÁŠEK:
MANDALY
Akce:
■ Čtvrtek 1., 8. a 22. září od 17.00 do 21.00 hod. – čajovna Archa •
MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Pátek 2. září v 19.00 hod. – Masarykovo náměstí • RADIM HLADÍK
A BLUE EFFECT/DAVID STYPKA & BANDJEEZ
■ Sobota 3. září v 9.00 hod. – Masarykovo náměstí • SLAVNOST
MĚSTA NOVÝ JIČÍN • Koncerty: David Koller, Barock, TiNG
(USA/CZ/MEX)
■ Sobota 10. září v 17.00 hod. – čajovna Archa • PŘEDSTAVENÍ
HER OD ALBI • Deskohraní.
■ Úterý 13. září v 19.00 hod. – kino Květen • JAKUB KOHÁK &
MATĚJ RUPPERT • Hvězdy, jak je neznáte – večer plný zábavy. Vstupné
230/280 Kč.
■ Středa 14. září v 18.00 hod. – městská knihovna • BÁSNÍK A VYDAVATEL ZDENĚK KŘENEK • Více informací v rubrice Pozvánky na straně
12.
■ Čtvrtek 15. září v 18.00 hod. – čajovna Archa • ZLATÝ ROBOT •
Projekce dokumentu filmového klubu KineDok. Příběh boxerky, kterou
dostihne její pohnutá minulost. Délka 73 min.
■ Sobota 17. září v 18.00 hod. – Skalky (terasa) • SKALKY OLDIES
ROCK • Tradiční uzavření léta s kapelami Věšák, Ciment, Tribute James
Ronie Dio a Dr. Hekto. Vstupné 40/70 Kč.
■ Sobota 17. září v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA • Feministický hudební večer, věnovaný všestranným interpretkám rozličných hudebních žánrů.
■ Sobota 17. září v 18.00 hod. – zahrada městské knihovny, za
nepříznivého počasí čajovna Archa • ŠEPTEM • Komponovaný
večer – setkání básníků a hudebníků, další se mohou ozvat na telefon
608 239 860. Vstupné 30 Kč.
■ Středa 21. září v 18.00 hod. – městská knihovna • BESEDA S IRENOU
OBERMANNOVOU • Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Středa 21. září v 18.00 hod. – čajovna Archa • PSYCHOHRY •
Workshop Josefa Pustky pro laiky i studenty psychologie. Vstupné
70/90 Kč.
■ Čtvrtek 22. září v 19.00 hod. – klub Galerka • NAMIBIE • Přednáška
Jana Kunzeho s projekcí fotografií a ukázkou tradičních výrobků původních afrických kmenů Himba a Damara. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 23. září ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • BASS VIBES
(Drop Impact warmup) • Taneční a poslechový večírek převážně ve
stylu D’nB’ (DJ’s: Signal, X Trail, Vi:Dy, The Concept, Thirlleg). Vstupné
30 Kč.
■ Sobota 24. září v 9.00 hod. – čajovna Archa • CYKLOČAJOVÝLET
POODŘÍM A KOLEM ŘEKY OPAVY • Sraz v 9.00 u čajovny, odjezd
v 9.15. Trasa 76 km, trekové či horské kolo, rovina. Návrat večerním vlakem.
■ Sobota 24. září ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • PARAZIT CAFÉ
REPETE • Večírek se živou hudbou, recitací, projekcí, výstavou fotek
atd. (Pop domova, Torso, Halfcat, Wolf).
■ Pondělí 26. září v 18.00 hod. – klub Galerka • LITERÁRNÍ KLUB
SLAVÍ • Malé připomenutí několika výročí klubu i jeho členů. Vstupné
30/50 Kč.
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■ Čtvrtek 29. září v 18.00 hod. – čajovna Archa • NEMUSÍŠ S LÁSKOU,
STAČÍ S CITEM • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Je sexualita lidí
s mentálním hendikepem v dnešní společnosti stále tabu? Délka 52 min.
■ Čtvrtek 29. září ve 20.00 hod. – MC Drago • DOCUKU • Koncert
valašskomeziříčské folklor-beatové kapely. Vstupné 110/150 Kč.
■ Pátek 30. září ve 20.00 hod. – klub Galerka • JAZZ KLUB & JOYS
HARLEY + TRIO • Top-jazz, funky, blues, soul… Vstupné 110/150 Kč.
Připravujeme:
■ Sobota 8. října v 19.00 hod. – klub Galerka • OPEN MIC • Nový
pořad nejen pro nové, mladé nebo staré muzikanty. Vstupné 30/50 Kč.
KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016–2017
Jazyky
Angličtina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + anglická konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Němčina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Italština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Španělština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Francouzština pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Nově
Kurz tvůrčího psaní
(15 lekcí po 2 hodinách, jedna lekce týdně)
Něco navíc
Kurz znakového jazyka pro začátečníky
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz hry na kytaru
(28 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně)
Informace a přihlášky na výše uvedených kontaktech, na telefonu
733 165 448 a e-mailu domitrova@mksnj.cz. Uzávěrka přihlášek bude
30. září.

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
Výstavy:
■ Úterý 6. září – pátek 30. září – galerie Návštěvnického centra •
VOLNÉ LEZENÍ A ŽIVOT V HORÁCH OBJEKTIVEM PETRA PIECHOWICZE • Z výběru autorových fotografií. Vernisáž 6. 9. v 17.00 hod.
■ Pátek 9. září – úterý 22. listopadu – placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • PŘÍBĚHY KLOBOUKŮ • Vernisáž s přednáškou
Martiny Kvapilové o osoblažské krajce 8. 9. v 17.00 hod. v expozici klobouků.
V tento den od 17.00 do 19.00 hod. vstup do expozice zdarma.
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
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00
Pořádáte akce? Dejte nám vědět!
Vyzýváme pořadatele kulturních, sportovních a jiných akcí, aby kontaktovali přímo Návštěvnické centrum Nový Jičín – telefon 556 768 288,
e-mail kzetkova@novyjicin-town.cz. Jejich akce následně uveřejníme
v kalendáriu na webech www.novyjicin.cz a www.icnj.cz.

11

Září 2016

Pozvánky
• Osobnost večera: Zdeněk Křenek
Přednáška věnovaná novojičínskému rodákovi, básníkovi
a úspěšnému vydavateli bibliofilských knih Zdeňku Křenkovi se
uskuteční ve středu 14. září v 18.00 hodin v městské knihovně.
Libor Martinek v ní představí osobnost básníka a redaktora převážně básnických textů v Lyře Pragensis, jenž v roce 1992 založil
nakladatelství Aulos. Přednáška proběhne za účasti Zdeňka
Křenka, který přednese ukázky ze své poezie a pohovoří o vydavatelské činnosti svého nakladatelství. Počet míst na literární
setkání bude omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu
556 709 840. Vstupné v předprodeji 40 korun, na místě 60 korun.
• Jiřinkové slavnosti s Effathou
Sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie Effatha se podílejí
na přípravě programu nazvaného Slavnosti jiřinek v Kuníně aneb
Zkuste, jak chutná jiřinka, který se uskuteční v sobotu 17. září
a v neděli 18. září od 10.00 do 17.00 hodin. Zámek, kostel,
hřbitov, plastiky v parku – všude tam budete moci obdivovat
jiřinková aranžmá. V nedalekém zahradnictví si každý bude moci
prohlédnout políčko plné jiřinek a dozvědět se více o této květině,
spojené s postavou prvního kunínského faráře Josefa Ignáce
Turka, jednoho z největších pěstitelů a šiřitelů jiřinek v Čechách
a na Moravě. Vše doplní doprovodný program: maňáskové divadlo, bubnování, tvořivé workshopy pro děti i dospělé s výrobou
papírových loutek a aranžováním, prodej přírodních bioproduktů
i výrobků klientů Slezské diakonie.

• Přijďte na setkání sběratelů!
Další setkání sběratelů se uskuteční ve středu 21. září od
15.00 do 17.00 hodin v Klubu důchodců na ulici Msgr. Šrámka
13. Příležitost nabídnout přebytky nebo pořídit nové přírůstky
do svých sbírek budou mít například sběratelé známek, pohlednic
a mincí. Vstup bude volný.
• Beseda se spisovatelkou Irenou Obermannovou
Známá česká spisovatelka a scenáristka Irena Obermannová
bude ve středu 21. září v 18.00 hodin besedovat se čtenáři
v městské knihovně. Je autorkou mnoha knih, rozhlasových
pohádek, námětu televizního seriálu Ulice a scénáře k Ordinaci
v růžové zahradě. K jejím nejznámějším knihám patří Deník šílené
manželky, Divnovlásky a Tajná kniha. Počet míst na besedu bude
omezen, doporučujeme rezervaci na telefonu 556 709 840.
Vstupné v předprodeji 40 korun, na místě 60 korun.

Tip na výlet do okolí

Klub rodáků a přátel města

Helfštýn: Kejkle i noční prohlídka
Přehlídka žonglérů, kejklířů a artistů, spojená s workshopy pro
návštěvníky, proběhne v sobotu 10. září na hradě Helfštýn. Vstupné
na Hradní kejkle bude 80 korun, snížené 40 korun. V neděli
11. září tady u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví
nebudou vybírat žádné vstupné. V sobotu 17. září od 19.00 do
23.00 hodin na Helfštýně pořádají komentované noční prohlídky.
Nutná je rezervace – do 12. září na e-mailu helfstyn@volny.cz nebo
na telefonu 581 797 093. Podrobnosti na www.helfstyn.cz.

Zveme všechny členy a příznivce na 23. Slavnost města
v sobotu 3. září. Uvnitř bašty
městského opevnění zhlédnete výstavu obrazů výtvarníků
Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, založené v roce 1939 firmou Baťa, zároveň se budete moci vydat
městem po stopách rodáků a významných osobností. Jako
každý rok bude možné setkat se s našimi přáteli a ochutnat
místní specialitu zvanou Alexandrova klobása. Ve středu
7. září následuje poznávací cesta na Slovensko – Bratislava,
Nitra, partnerské město Kremnica, Banská Štiavnica.

• Zahrádkáři nabízejí moštování
Spolek zahrádkářů města Nového Jičína oznamuje, že pravidelné moštování ovoce zahájí v sobotu 17. září od 8.00 hodin
v moštárně v budově pošty v Loučce. Zájemci mohou této služby
využít každou sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Zpracování
výpěstků bude probíhat podle zájmu občanů, předběžně do konce
října. Termín moštování lze dohodnout s Janem Orlitou na telefonním čísle 737 177 873.

Upozornění

Partneři Slavnosti města Nový Jičín 2016
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ROMOTOP spol. s r. o., Komenského 325,
Suchdol nad Odrou je výrobcem krbových kamen
a krbových vložek pro evropský a tuzemský trh. Jsme na trhu již od roku 1992.
Hledáme do pracovního poměru tyto zaměstnanecké pozice:
• Obsluha CNC strojů
• Svářeč/brusič
• Skladník/logistik
• Montážní dělník
Požadavky:
• Vyučen ve strojírenském oboru – výhodou
• Nástup ihned
Nabízíme:
• Práce na hlavní pracovní poměr
• 5 týdnů dovolené
• Stravenky
• Měsíční bonusy v závislosti podle vykonané práce, vánoční odměny
• Možnost životního pojištění
Žákům odborných učilišť a studentům nabízíme absolvování praktické
výuky, s možností budoucího nástupu do zaměstnání.
ROMOTOP spol. s r. o. • Mgr. Svatoslava Macháčová
e‐mail: machacova.svatoslava@romotop.cz • tel.: +420 517 075 813

Novojičínský zpravodaj
Gabriela Vyskočilová manažer inzerce
tel.: 545 240 117
mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Důchodce s pejskem
hledá podnájem
v Novém Jičíně
a blízkém okolí.
Kontaktujte mě prosím
na telefonu 604 152 308.
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Padáky na ledu

Házenkáři v Ludwigsburgu
Dvě házenkářská družstva z Nového Jičína se zúčastnila mezinárodního turnaje v německém partnerském městě Ludwigsburgu.
Na hřišti s poněkud kluzkým, ale jinak příjemným umělým travnatým
povrchem se chlapci utkali ve skupině s pěti německými celky,
dívky měly za soupeře tři týmy. Chlapecké družstvo po dvou
výhrách, remíze a dvou porážkách obsadilo třetí příčku, děvčata
zaznamenala dvě vítězství a prohru a skončily na čtvrtém až šestém
místě. Házenkářskému klubu z Ludwigsburgu se naše vystoupení
velmi zamlouvalo a jeho předseda přislíbil účast týmů z partnerského města na turnajích u nás doma.
Text a foto: Petr Jaroň

Po červencovém krasobruslařském maratonu patřily závěr
měsíce a srpen na zimním stadionu především hokejové omladině. V několika souběžných campech se na ploše setkali kluci
z několika klubů z širokého okolí. Malí hokejisté se osvěžili neotřelými tréninkovými prvky: řádili třeba s nově pořízenými „padáky“,
s jejichž pomocí při velkém odporu vzduchu testovali svou sílu,
rychlost i techniku bruslení. Nedělní podvečery patřily bruslařským nadšencům z řad veřejnosti.
Text a foto: Markéta Brožová

Discgolfová pohádka!

První discgolfová liga pokračovala prázdninovým turnajem
v Liberci. Zúčastnila se ho tuzemská špička včetně členů novojičínského klubu Moravian Gators, kteří potvrdili své elitní postavení. Kryštof Novák obsadil druhé místo v kategorii Open
a Petra Javorková skončila v kategorii Women třetí. Největšího
úspěchu dosáhl František Trenz, který nejenže ovládl kategorii
Junior, ale nenašel přemožitele v celém hráčském poli. Také
díky těmto výsledkům všichni tři hráči drží přední příčky v aktuálním pořadí svých kategorií. Předposledním turnajem letošní
discgolfové ligy bude o prvním zářijovém víkendu jihomoravský
Chřiby Open. Členové Moravian Gators na něm opět nebudou
chybět.
Text Pavel Kotala, foto Discgolf Club Hunters

Novojičínský zpravodaj

Sportovní pozvánky
• Tabačka bude žít sportem!
Akce s názvem Fit Maraton se uskuteční v sobotu 17. září od
13.30 do 18.30 hodin v obchodní galerii Tabačka. Prostřednictvím
skupinových lekcí a pod vedením lektorů z Nového Jičína a okolí
si návštěvníci zdarma vyzkoušejí různé druhy fitness programů.
Představí se například programy Piloxing®, Deep Work, Indoor
cycling, Fit box nebo Aerobic. Mimo to bude probíhat výuka discgolfu a In-line školička pro děti. Zájemci se rovněž dovědí, jak
dodržovat zdravý životní styl a jak by měl vypadat vyvážený jídelníček. Součástí akce bude společný výběh skupiny Rozběháme
Nový Jičín s městskou policií. Podrobností na www.tabacka.cz nebo
na Facebooku.
• Finále Novojičínské discgolfové ligy
Poslední turnaj šestidílné Novojičínské discgolfové ligy se uskuteční v neděli 18. září od 8.30 hodin na discgolfovém hřišti Bocheta. Zveme širokou veřejnost, začátečníky i úplné nováčky. Více
informací na www.discgolf.cz.
• Přihlaste se na Novojičínský O-Cup!
Třiadvacátý ročník florbalového turnaje Novojičínský O-Cup se
uskuteční v sobotu 8. října. Zájemci z řad široké veřejnosti mohou
přihlásit své družstvo na http://www.o-cup.cz, kde také najdou
podrobné informace o turnaji.
• Házenkáři hledají nové talenty
Oddíl házené TJ Nový Jičín vyhlašuje nábor nových mladých
hráčů a hráček. Probíhá každé úterý a čtvrtek v hale ABC na stadionu. Děti od 9 do 13 let jsou srdečně zvány na trénink jednotlivých
družstev. Podrobnější informace získáte na oddílovém webu
www.novyjicin-hazena.cz nebo u trenérů.
• Kurzy bruslení pro děti i dospělé
Hokejový klub od září naváže na loňskou úspěšnou sérii Školiček
bruslení pro děti na zdejším zimním stadionu, na které se lze už nyní
přihlásit vyplněním on-line formuláře na www.zimaknj.cz. S pomocí
trenérů krasobruslení a hokeje se děti formou hry naučí základům
bruslení. Od začátku si osvojí správnou techniku, díky níž se jim
bruslení bude dařit a bude je i bavit. Mimo to klub krasobruslení
letos nabídne také večerní kurz bruslení pro dospělé.
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Fotosoutěž čtenářů – 66. kolo

1. místo: Gabriela Tihelková
V čase dovolených zákonitě přichází méně fotografií do naší soutěže. Co tentokrát překvapilo, je skutečnost, že naprostá většina
zaslaných snímků pochází od žen. Že by pánové balili na cestu?
1. místo skutečně získává žena – Gabriela Tihelková – za večerní pohled na ulici Generála Hlaďo s dominantním kostelem Nanebevzetí
Panny Marie v pozadí.
2. místo, jistě po zásluze, patří zřejmě nejúspěšnějšímu účastníku soutěže Antonínu Vágnerovi. Tentokrát za vždy vděčný námět, jakým
je západ slunce zachycený na Svinci.
3. místo náleží Aleně Vidomusové, která posadila „palovácký“ komín na věž Španělské kaple. Aniž to zřejmě tušila, zachytila ve skupince
stromů v žitném poli i kapličku, která stávala při někdejší významné, takzvané volské cestě (nalevo od věže).
Pavel Wessely

2. místo: Antonín Vágner

3. místo: Alena Vidomusová

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 18. září ve 12.00 hodin.
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