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Dračí letecký den nad Skalkami
Říjen bývá na mnoha místech měsícem zasvěceným pouštění draků. Naše město ani letos nebylo výjimkou. Děti vyráběly
draky v mateřinkách, školách, družinách i doma a mnohdy jim při tom pomáhali rodiče. Potom už následovalo napjaté
očekávání, až začne vát příznivý vítr a nastane slavnostní chvíle prvního letu draků vlastnoručně vyrobených i kupovaných.
Jedna z drakiád proběhla na Skalkách a Středisko volného času Fokus k ní pro naše nejmenší děti připravilo také Pohádkovou
stezku.
Text Martin Jakůbek, foto archiv SVČ Fokus
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jednou z klíčových potřeb našeho
města je s ohledem na zásadní rekonstrukci sportovní haly a bazénu, která
probíhala od léta 2015 do začátku letošního roku, pokračování revitalizace
objektu krytého bazénu včetně přilehlého prostranství a areálu sportovního
zázemí venkovního bazénu.
Po první a nejnákladnější etapě, spočívající v opravě střechy, zateplení fasády, výměně vzduchotechniky, bazénku pro kojence a v saunách, nyní probíhá úprava
venkovního prostranství. Nevzhledná betonová plocha před vstupem bude odstraněna a nahradí ji zámková dlažba. Součástí stavby
bude oprava parkoviště a betonové zídky podél příjezdové cesty.
Úpravou projdou i travnaté pásy, které doplní nízké keře. Stavební
zásahy začaly devatenáctého října a potrvají dva měsíce. Náklady
na uvedené práce přesáhnou jeden a půl milionu korun.
V zásadní revitalizaci areálu budeme pokračovat i příští rok.
V objektu krytého bazénu se jedná o modernizaci stávajících prostor
dětského bazénu na relaxační centrum s vodními prvky a masážní
vířivkou. Současně dokončíme rekonstrukci vzduchotechnického
zařízení a v neposlední řadě provedeme drobné stavební úpravy
– výměnu dveří či podhledů a nátěry ocelových konstrukcí.
Dvacet milionů korun na tuto etapu orgány města schválily již
v rozpočtu na rok 2016, z časových a technologických důvodů
ale k realizaci nedošlo. Peníze tedy přesuneme do roku 2017.
V areálu sportovního zázemí venkovního bazénu vznikne například
několik nových hřišť – beachvolejbalové, multifunkční, workoutové
a dětské – celkem za osm milionů korun. Předpokládané období
realizace obou etap je březen až listopad 2017.
Modernizací dětského bazénu a venkovního areálu se zvýší atraktivita i komfort uživatelského prostředí. Dokončení obnovy systému
vzduchotechniky včetně centrálního měření a regulace navíc přinese
výrazné zlepšení klimatu v objektu. Chceme těmito opatřeními přispět
k rozšíření nabídky poskytovaných služeb a zlepšení úrovně provozovaných volnočasových aktivit občanů města. Jaroslav Dvořák

Radnice ocenila dárce krve
Marie Machková, tisková mluvčí
Naše město už popáté ocenilo bezpříspěvkové dárce krve. Poděkování a drobný finanční dárek převzalo sedmnáctého října na
radnici devětašedesát občanů Nového Jičína. Všichni jsou nositeli
buď Zlaté Janského plakety za více než čtyřicet odběrů, nebo Zlatých křížů I., II. a III. třídy, pokud absolvovali osmdesát až sto šedesát odběrů. Mimo jakékoliv hodnotící kategorie se dostal Jaroslav
Kubeša, který daroval krev už 298krát.
„Jste dárci krve a vlastně i života. Pacienti znají lékaře, který je
operoval, zdravotnický personál, který o ně pečoval. Dárci krve
zůstávají anonymní. Proto vám chceme alespoň tímto způsobem
poděkovat,“ řekl všem přítomným starosta Jaroslav Dvořák. Podle
transfúzního oddělení novojičínská nemocnice provede ročně přibližně patnáct tisíc odběrů krve, červených krvinek a plazmy. Nejvíce jsou mezi dárci zastoupeni mladí lidé, převážně studenti.
Zvláštní ocenění převzal šedesátiletý Jaroslav Kubeša, jenž
bude mít jedenáctého listopadu na kontě třístý odběr krve. „S dárcovstvím jsem začal na vojně a zůstalo mi to dodnes. Pokud jsem
zdráv, rád pomohu,“ prohlásil s úsměvem.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Třicátá pátá schůze Rady města 12. října: Radní schválili
navýšení kapacity školní jídelny ZŠ Komenského 68 z 500 na
600 strávníků kvůli navýšení počtu žáků ve škole. Souhlasili s přijetím daru 63 248 korun od společnosti Women for Women na
úhradu školních obědů pro děti ze ZŠ Komenského 66. Rozhodli
o poskytnutí dotace 17 tisíc korun Nataši Urbánkové na vydání
knížky pohádek. Souhlasili, aby se budovy města – bytové domy
Luční 3, Luční 4, Revoluční 36, azylový dům Straník, MŠ Jubilejní,
družina Jiráskova a objekt Suvorovova 152 – zapojily do výzev
IROP nebo OPŽP a ucházely se o finanční podporu na energetické
úspory prostřednictvím zateplení. Rada města rovněž zřídila komisi
Zdravého města Nový Jičín a místní Agendy 21 jako svůj poradní
orgán.

Zemřel Max Mannheimer
Karel Chobot
Smutná zpráva o úmrtí Maxe Mannheimra,
malíře, spisovatele, neúnavného bojovníka za
svobodu a proti nacismu a čestného občana
našeho města, nás hluboce zarmoutila, zvláště
ty, kteří jsme jej znali osobně jako milého, charismatického člověka.
Jeho životní příběh je téměř zosobněním
mnoha podobných židovských osudů. Vybavují se mi jeho Vzpomínky – Terezín, Osvětim,
Varšava, Dachau. Skvělé literární dílo, s hlubokou tragédií lidského zla. Max Mannheimer
se v Novém Jičíně v roce 1920 narodil. Zloba
nacismu ale donutila jeho rodinu město opustit
a najít si nový domov v Uherském Brodu.
Už v roce 1943, krátce poté, co se oženil,
následoval výčet koncentračních táborů. Na
rampě smrti v Osvětimi naposledy spatřil svou
ženu, rodiče, sestru a dva bratry. Přežil jen
s mladším bratrem. Po roce 1945 se do Nového Jičína vrátil. Válečné hrůzy se mu vracely
jako noční můra. Ve snaze zbavit se jich začal
malovat. Talentovaný literát uspěl i výtvarně
a jeho umělecké jméno „ben jakov“ je mezi
evropskými abstraktními umělci velmi známé.
Vystavoval i v Novém Jičíně, kam se po roce
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Max Mannheimer
Foto: Pavel Wessely

1990 mohl konečně podívat. S bratrem zorganizoval odhalení pamětní desky na budově
bývalé synagogy, aby si místní občané i náhodní turisté opět uvědomili, že od středověku
zde žili pospolitě Němci, Češi i Židé. Max
Mannheimer na své město nikdy nezapomínal,
vždy se k němu hrdě hlásil a propagoval ho.
Neúnavný zastánce lidských práv a svobod
byl 31. října 2000 v osmdesáti letech promován
doktorem honoris causa na Filozofické fakultě
historických a uměleckých věd Ludwig-Maxmilians univerzity v Mnichově. Za celoživotní
usilovný boj proti nacismu obdržel řadu vyznamenání a řádů.
Zastupitelé Nového Jičína jej na jaře 2009
jmenovali čestným občanem, Klub rodáků
a přátel o čtyři roky později čestným členem.
Neohroženě tvrdil, že se dožije sta let, a těšil
se, že je oslaví v rodném městě. Bohužel, i jeho
dostihla nemoc. Zemřel letos 23. září. Posledního rozloučení s Maxem Mannheimrem na
novém židovském hřbitově v Mnichově se
zúčastnili také zástupci novojičínské radnice
a Klubu rodáků a přátel města.
Čest jeho památce!

Novojičínský zpravodaj
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Ožilo dioráma bitvy u Domašova Budova knihovny září novotou
Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Expozici Generál Laudon v Návštěvnickém centru doplnil další
interaktivní prvek. Dioráma bitvy u Domašova, které je českým unikátem, je ozvučeno. Návštěvníci si mohou ve čtyřech jazykových
mutacích vyslechnout deset příběhů, které se odehrály v roce 1758
nedaleko Olomouce během boje mezi pruskou a rakousko-uherskou
armádou. Audiozáznam lze ovládat prostřednictvím obrazovky, která
zároveň výtvarně zachycuje konkrétní výseky z modelu bitvy.
„Nová technika návštěvníky ještě více vtáhne do bitvy a ucelí tak
prožitek z prohlídky expozice,“ řekla vedoucí Návštěvnického centra
Radka Bobková. Expozice byla otevřena předloni v prosinci, dosud
ji navštívilo téměř patnácti tisíc lidí. „Je to i zásluha kvalitního scénáře
historika Jaroslava Zezulčíka. Přesto se snažíme naši nabídku stále
zatraktivňovat,“ doplnila Bobková.
Největším lákadlem je replika děla, jež simuluje ostřelování turecké
pevnosti u Bělehradu, a zmíněné dioráma o rozměrech jeden krát
tři metry. Model bitvy u Domašova tvoří čtyři sta padesát cínových
pěšáků, šedesát jízdních vozů, desítky stromů, kanónů a koní, ale
i jídlo, peníze a další věci miniaturních rozměrů. Autorem díla je Jaroslav Podmol z Nového Jičína.

Budova městské knihovny prošla další etapou rekonstrukce.
Vila, kterou si v roce 1910 nechal postavit továrník Ferdinand Czeiczner, má opravenou fasádu a nové klempířské prvky. Práce přišly
na téměř 1,7 milionu korun. Dalších tři sta tisíc bude stát probíhající
restaurování souboru osmi váz na zábradlí terasy. Na obnovu
památkově chráněného objektu přispělo 133 tisíci korun ministerstvo kultury.
„Poškozená místa na fasádě, včetně ozdobných prvků, jsme
nechali vyspravit maltou, doplnit odpadlé pískovcové a kamenné
části a zdi vyčistit tlakovou vodou a ošetřit trvanlivou barvou odolnou vůči působení povětrnostních vlivů. Nové jsou okapy, zábrany
proti holubům, úchyty svodů a venkovní parapetní desky,“ uvedl
Václav Herold z odboru školství městského úřadu. Obnovu budovy,
která byla v roce 1995 vyhlášena kulturní památkou, radnice započala před dvěma lety.
V městské knihovně čtrnáctého října před půlnocí hořelo.
Dříve než se oheň po šesti minutách samovolně uhasil, poničil
jedny zárubně dveří. Největší škodu způsobily saze a kouř. Prostory je nutné vyčistit, vymalovat a vyměnit koberce. Celková
škoda je odhadována na šest set tisíc korun. Pravděpodobnou
příčinou zahoření byla závada na elektroinstalaci. Všechny
akce pro veřejnost jsou do odvolání zrušeny.

Kocourková je Živnostnicí roku
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Jedinečné dioráma bitvy u Domašova začalo „mluvit“.
Foto: Marie Machková

Ludmila Kocourková z Nového Jičína, jejíž firma se zabývá výrobou studené a teplé kuchyně, nealkoholických nápojů a pěstitelským pálením, vyhrála soutěž Česká spořitelna Živnostník roku
2016 Moravskoslezského kraje a postoupila do celostátního finále.
Soutěž vyhlásily Hospodářské noviny, odborná porota v našem
kraji vybírala ze 443 uchazečů o tituly Živnostník a Odpovědná
firma roku. Republikové vítěze vyhlásí sedmého prosince na pražském Žofíně.

Ohlédnutí za volbami
Novojičínský zpravodaj, Zdenka Pechová
Své zástupce do Senátu a Zastupitelstva Moravskoslezského
kraje volili v říjnu občané našeho města.
Jak jsme hlasovali
Senátorské křeslo obsadil společný kandidát KDU-ČSL a Strany
zelených Petr Orel, jenž v Novém Jičíně ve druhém kole získal
74,02 procenta hlasů, zbývajících 25,97 procenta voličů dalo přednost Jaroslavu Dvořákovi z ČSSD. Prvního kola se zde zúčastnilo
29,87 procenta a druhého 21,77 procenta voličů.
Krajské volby v našem městě vyhrálo ANO 2011 se ziskem
23,95 procenta, před ČSSD s 18,82 procenta, KDU-ČSL s 9,82 procenta, ODS s 8,47 procenta, KSČM se 7,84 procenta, PRO REGION
se 7,65 procenta a koalicí SPD a SPO se 7,10 procenta hlasů. Do
volebních místností přišlo 30,23 procenta voličů. Více informaci
najdete na www.volby.cz.
Co zůstane, co se změní?
Příprava i průběh říjnových senátních a krajských voleb byly předmětem kritických připomínek některých občanů-voličů, na které
bychom chtěli reagovat.
Lidé se předně ptali: „Kam mám jít volit?“ Dříve jsme hlasovací
lístky rozesílali v obálkách adresně, na štítku bylo uvedeno číslo
a sídlo volebního okrsku. Letos jsme se z časových důvodů – nevěděli
jsme, kdy hlasovací lístky dorazí a obávali se, že je nestihneme včas
vložit do obálek a rozeslat – rozhodli pro distribuci podle seznamu

Novojičínský zpravodaj

voličů. Obálky jsme rozeslali bez adres a tím i bez dalších údajů
o sídle volební místnosti, jak to běžně dělají v mnoha dalších městech
a obcích.
O tom, že se v okrscích a sídlech volebních místností nic nezměnilo,
jsme informovali v Novojičínském zpravodaji, v městském rozhlase
i na webu. Oznámení o době a místu konání voleb jsme nechali
vyvěsit na plakátovacích plochách, ve vitrínách města i na jeho
webových stránkách. Domnívali jsme se, že volič bude dostatečně
informován. Ukázalo se však, že upuštění od zavedeného standardu
vyvolalo u některých voličů zmatek a nejistotu.
I když jsme zákon neporušili, vnímáme kritiku části veřejnosti
a chceme, aby každý občan-volič měl zcela jasno, kdy a kam má jít
k volbám. Od příštích voleb v roce 2017 budeme znovu rozesílat
hlasovací lístky i s adresnými štítky, na nichž bude uvedeno, do kterého okrsku občan-volič patří a kde je sídlo volební místnosti.
V této souvislosti je potřeba upozornit občany-voliče na povinnost
mít označenou poštovní schránku. V opačném případě Česká pošta
nemůže zásilku doručit. Letos se nám kvůli neoznačeným schránkám
vrátilo 825 nedoručených zásilek s hlasovacími lístky.
Také jsme zjistili, že umístění volebních okrsků v Loučce do sportovní
haly komplikuje život oddílům a pořadatelům sportovních akcí. Proto
předem avizujeme, že od příštích voleb přemístíme volební okrsky
čísla 19 a 20 do Základní školy Dlouhá 56. Někteří obyvatelé Loučky
to budou mít o něco dále, ale věříme, že situaci pochopí. Do budoucna
nevylučujeme další změny, o nichž vás budeme včas informovat.
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Technické služby modernizují
Marie Machková, tisková mluvčí
Technické služby města obměňují stroje. Do nového vybavení investovaly téměř pět milionů korun a ještě letos pořídí vysokozdvižnou plošinu
za dalších 1,9 milionu. V příštím roce chtějí zakoupit sekačku a zařízení
na odstraňování plevele horkou vodou, celkem za 1,2 milionu.
„Pořídili jsme chodníkový zametač, protože starý dosloužil. Nový
stroj umí i vysávat listí nebo čistit plochy proudem vody. Stál
3,6 milionu korun,“ informoval ředitel Technických služeb Václav
Bukovský. Do výbavy společnosti přibylo i menší auto na vyvážení
odpadkových košů za 860 tisíc. „Proti staré multikáře je lehčí a nezatěžuje tolik chodníky,“ doplnil ředitel.
Počátkem příštího roku chtějí Technické služby vypsat výběrové
řízení na dodávku čisticího stroje, který zároveň ekologicky likviduje
plevel mezi dlažbou, a sekačky, jež trávu mulčuje a je třikrát rychlejší
než běžné stroje.
Techniku, která dosloužila, ale je stále funkční, městská organizace
prodává na aukčním internetovém portálu. Prodej mulčovacích
strojů, sekaček a dalších zařízení, jež se dříve za poplatek ekologicky
likvidovaly, už přinesl do jejího rozpočtu čtvrt milionu korun.

Děti vystavují na radnici
Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra
Výstavu výtvarných prací dětí se specifickými problémy mohou
do pátku 11. listopadu zhlédnout návštěvníci ve vestibulu radnice
na Masarykově náměstí 1. Do výtvarné soutěže, jež byla součástí
XXIV. ročníku Evropských dnů handicapu, je poslaly děti ze Základní
a Mateřské školy Komenského 64 a Odborného učiliště a Praktické
školy Sokolovská.
Mezi oceněnými z Nového Jičína byl osmnáctiletý Lukáš Křenek.
K tématu Jablko nepadá daleko od stromu aneb Páni, jak já se
podobám mámě a tátovi, namaloval obrázek Rodinná dovolená
ve Španělsku. Město Nový Jičín zastoupené Návštěvnickým centrem předalo na slavnostním večeru Křišťálový kamínek zvláštní
cenu dětskému a dorostovému psychologovi Přemyslu Mikolášovi,
jenž se dlouhodobě věnuje komplexní práci s rodinami žijícími
s autismem a vnitřním neklidem. Bližší informace najdete na
http://www.asociacetrigon.eu/.

Na silnici chybí ohleduplnost
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Dny se krátí, převládá chladné a deštivé počasí, je třeba zamyslet
se nad bezpečností vlastní i ostatních účastníků silničního provozu.
Chodci si mnohdy neuvědomují, že za snížené viditelnosti jsou více
ohrožení. Proto by měli na sebe upozornit barevným oblečením nebo
doplňky z retroreflexních materiálů, které jsou vidět na delší vzdálenost.
Také musejí počítat s tím, že za nepříznivého počasí je řidič jedoucího
vozidla snadněji přehlédne při přecházení vozovky. A že se prodlužuje
jeho brzdná dráha.
Cyklisté riskují, když vyjíždějí v mlze, hustém dešti, chumelenici nebo
náledí. Často jsou špatně vidět a jejich zoufalá jízda připomíná boj
o život, když kličkují mezi kalužemi a stávají se nebezpečnými sobě
i ostatním. Mnoho cyklistů bývá nedostatečně či nevhodně osvětleno.
Řidiči motorových vozidel musejí počítat také s včasnou výměnou
letních pneumatik za zimní. Jakmile teplota klesne pod 7 stupňů Celsia,
mění se jízdní vlastnosti letního obutí a délka brzdné dráhy. Zimní dezén
by měl mít nejméně 4 milimetry.

Spotřebitelé, braňte se!
Město Nový Jičín a Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska zvou širokou veřejnost na seminář Obrana spotřebitele, který se uskuteční v úterý 8. listopadu ve 14.00 hodin
v Domě s pečovatelskou službou na Revoluční ulici 6.
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Veterány na sváteční vyjížďce

Osmadvacáté září patřilo tradiční Svatováclavské vyjížďce.
Letos se konal její šestý ročník. Na osmdesát kilometrů dlouhou
trasu, vedoucí po hradech a zámcích v okolí našeho města,
se vydalo dvě stě vozidel vyrobených před rokem 1985 a tři
sta šedesát jezdců. Nejstarším strojem byl motocykl Triumph
z roku 1914. Ten však na trať nevyjel. Porota tak ocenila jako
nejstarší motocykl BSA z roku 1929, patřící Zdeňku Bergerovi
z Kopřivnice (na snímku). Jiří Richter z Hranic na Moravě převzal pohár za nejstarší automobil Ford z roku 1924. Ocenění
získali i motoristé v dobových kostýmech. V minulosti vyjížďka
v Novém Jičíně startovala, tentokrát na Masarykově náměstí
končila. Součástí programu bylo vystoupení kapely Klika NJ
Blues a módní přehlídka dobového oblečení účastníků spanilé
jízdy.
Text a foto: Marie Machková

Dům nejen pro seniory
Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice se rozhodla pro změnu v přidělování městských bytů.
Dům s pečovatelskou službou U Jičínky, dosud určený klientům
starším pětašedesáti let a invalidním důchodcům, bude k dispozici
i jiným cílovým skupinám. Smyslem je pomoci k bydlení osobám,
které se ocitly v krizové situaci – mladým lidem odcházejícím z dětského domova, osamělým rodičům s dětmi a klientům, kteří opouštějí chráněné bydlení nebo jiná zařízení sociální péče.
„S předstihem reagujeme na změny, které má přinést nový sociální zákon. V důsledku nám to umožní pružněji řešit situaci lidí v režimu zvýšené sociální ochrany,“ uvedla Daniela Susíková ze
sociálního odboru městského úřadu. V našem městě jsou tři domy
s pečovatelskou službou. „Zcela tady ale scházejí byty pro takzvaně potřebné sociální skupiny, které nemají prostředky na to,
aby si koupily vlastní byt nebo dosáhly na městské byty s uvolněným nájemným,“ doplnila vedoucí bytového odboru Hana Vaňková.
V domech s pečovatelskou službou jsou 254 byty. Mezi seniory
je o ně zájem, avšak mnozí si podávají žádost jen proto, že se
domnívají, že jde o bydlení s nadstandardními službami. Pracovníci
sociálního odboru odhadují, že takových žadatelů je až šedesát
procent.
„Jsou to klasické malometrážní a nízkonákladové byty, které
nejsou na pečovatelskou službu nijak vázané. Nejde o bydlení
v jiném režimu než v jiných bytech ve městě. Pečovatelská služba
je terénní záležitost, o kterou si může požádat každý občan. Pracovnice této služby zajedou za klientem domů, ať bydlí kdekoliv.
Seniory touto změnou nepřipravujeme o možnost zajištění pečovatelské služby a lidem v krizových situacích umožníme získat
dostupné bydlení,“ vysvětlila Susíková.

Novojičínský zpravodaj
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Bazální stimulace pomáhá

Týden v Českosaském Švýcarsku

Jana Tořová, vedoucí přímé péče

Ivan Čejka, Klub českých turistů

Bazální stimulace se v péči o klienty Domova Duha osvědčila.
Foto: archiv
Zavedení konceptu bazální stimulace do služby Domova Duha
významně podpořilo kvalitu péče a úroveň života našich klientů.
Šikovností zdejších pracovníků jsme pro ně vytvořili podnětné prostředí, vycházející z jejich individuálních potřeb, životních zvyklostí
a rituálů.
Sami jsme si vyrobili různé stimulační pomůcky. Například pro klientku se zrakovým postižením a demenci, která je často neklidná,
jsme zhotovili taktilně-haptickou deku s našitými různými druhy
látek, zipů, knoflíků, tkaniček a podobně. Při neklidu vložíme deku
ženě do rukou. Objevuje na ní spoustu podnětů, které ji zabaví, a projevy jejího neklidu ustoupí.
Často užívanou technikou v Domově Duha je somatická stimulace
zklidňující. Uplatňujeme ji i při koupeli, například ženy trpící spasticitou, která se projevuje zvýšeným svalovým napětím horních a dolních končetin. Po zklidňující koupeli končetiny povolí, což ještě
podpoříme správným polohováním s využitím pomůcek.
Obdobných příkladů úspěšného využití konceptu bazální stimulace
bychom v našem zařízení našli více. Dobré zkušenosti nás motivují
koncept dále rozšiřovat a kvalitu poskytované péče posouvat dopředu. Napomáhá tomu odborné vzdělávání našich pracovníků v základním a nástavbovém kurzu bazální stimulace.

Na konci babího léta pravidelně pořádáme zájezd pro příznivce
turistiky. Letos padla volba na oblíbenou oblast Českosaského
Švýcarska. Začali jsme netradičně, prohlídkou nacistické podzemní
továrny Rabštejn, budované vězni koncentračního tábora. Následovala první túra zakončená u kamenných „varhan“ v Kamenickém
Šenově.
Druhý den jsme prověřili svou zdatnost náročným přechodem
saských Schrammsteine u Bad Schandau. Počasí nám po celou
dobu pobytu přálo, a tak jsme navštívili nejkrásnější místa oblasti
na české i saské straně.
Pluli jsme na pramicích soutěskami na řece Kamenici, obdivovali
monumentální Pravčickou bránu poblíž Hřenska a čedičovou skálu
na Zlatém vrchu u České Kamenice. Prošli jsme Pavlínino údolí
a kochali se pohledy z Mariiny vyhlídky, Vilemíniny stěny, Rudolfova
kamene a hradu Šaunštejna nedaleko Jetřichovic.
Za hranicemi jsme navštívili vesničku Hinterhermsdorf, údolí
řeky Křinice a rozhlednu Weifberg. Volný den někteří využili
k návštěvě Děčína, většina z nás se však vypravila na túru po okolí
Krásné Lípy. Před odjezdem jsme se ještě vydali na rozhlednu
Jedlová a hrad Tolštejn.
Po večerech jsme stmelovali kolektiv posezením u kytary, a také
jsme uspořádali maškarní bál na téma flóra a fauna. Předvedené
modely se setkaly s velkým ohlasem.

Za Nefňukou do Prahy

Edmundova (Tichá) soutěska na řece Kamenici. Foto: Ivan Čejka

Domovu Duha pomáhají pět let
Irena Blablová, Dobrovolnické centrum ADRA

Šest klientů Slezské diakonie, sociálně terapeutických dílen
novojičínského střediska Effatha, se na konci září vypravilo do
Prahy. Kromě památek a návštěvy speciálních míst, jako je místně
vyhlášená čokoládovna, jsme zhlédli unikátní představení
s názvem Nefňuka v podání pražské skupiny The Tap Tap. Do
vystoupení se v maximální míře zapojili herci a muzikanti s různými
handicapy. Elektrické vozíky členů Tap Tapu slouží jako motory
k pohybům loutek a scénickým dějům. Všichni nám tak dokázali,
že nejdůležitější ze všeho je „nefňukat“, ale jít si za svým snem.
Velkým povzbuzením pro nás bylo i osobní setkání a rozhovor
s herci na jevišti.
Text a foto: Gabriela Lhotská

Novojičínský zpravodaj

Dobrovolníci ADRA před pěti lety poprvé vstoupili do životů seniorů
v Domově Duha. Přinesli s sebou úsměvy, radost a příjemně strávené
chvíle. Seniory navštěvují ve svém volném čase, společně si povídají,
vzpomínají na doby minulé, chodí na procházky, hrají společenské
hry nebo jim čtou. Vzájemně se tak obohacují, mnohdy se stávají
nerozlučnými přáteli.
Během této doby se jich v domově vystřídalo úctyhodných čtyřiašedesát – studentů, lidí středního i důchodového věku, různých
povolání. Ve zdejší společenské místnosti se sešli s vedením domova,
radnice, dobrovolnického centra i samotnými seniory, aby oslavili
páté narozeniny dobrovolnictví v Duze. Vzpomínali nejen na začátky
dobrovolnického programu, ale zhodnotili i současnost. Připomněli
si, že vzájemná pomoc člověka člověku patří k nejdůležitějším hodnotám a že čas věnovaný našimi dobrovolníky nejstarší generaci je
k nezaplacení.
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Parkinsonici aktivní a hraví
Zuzana Štěrbová
Setkání přátel z různých koutů naší vlasti, jež spojuje stejný druh
onemocnění, uspořádali novojičínští členové Společnosti Parkinson
v místní části Bludovice. Parkinsonici jsou i přes svá zdravotní omezení lidé aktivní a hraví. Setkání tedy pojali jako sportovní akci, při
které si mohli vyzkoušet činnosti vhodné pro trénink pohybových
a poznávacích dovedností.
Sehráli turnaj ve stolním tenise, utkali se v šipkách, jezdili na
koloběžce a speciálním rotopedu, házeli na terč, při řešení logických
úkolů došlo i na trénink mozku. Všichni se výborně bavili, a nejen
to. Dokázali si, že aktivní přístup k životu je nejlepší cestou k překonávání problémů, jež Parkinsonova choroba přináší.
Obdobná setkání jsou nesmírně cenná, protože parkinsonikům
poskytují příležitost neuzavírat se doma a účastnit se společenského
dění. Úsměvy a spokojenost v jejich tvářích i závěrečný pozdrav
„tak zase někdy určitě na shledanou“ byly výrazem poděkování
pořadatelům i potvrzením skutečnosti, že podobné akce mají v životě lidí s hendikepem nezastupitelný význam.

Šesťáci ve světě knihy

Jak jsou roztříděny knihy v regálech, podle jakého klíče lze
nalézt hledaný titul či jaké další služby jsou tady dostupné? To
jsou některé z otázek, na které děvčata a chlapci ze šestých tříd
Základní školy Tyršova hledali odpověď při podzimní návštěvě
zdejší městské knihovny, která byla součástí literární výchovy.
A hlavně – šesťáci si opět připomněli, jak je svět knih, v dnešní
době často opomíjený, stále půvabný, obohacující a jedinečný.
Text a foto: Ivana Kaňáková a Rudolf Balon

Na exkurzi v Legiovlaku
Rudolf Balon, učitel

Účastníci setkání soutěžili také v jízdě na speciálním rotopedu.
Foto: Miroslav Zelenka

Školáci poznávali Prahu
Radana Bílková, učitelka
Do našeho hlavního města se čtrnáctého října vypravili třeťáci ze
Základní školy Komenského 68. Pro některé začínal velký zážitek
již jízdou vlakem či metrem. Ale teprve návštěva Pražského hradu
a dalších míst předčila všechna očekávání. Během prohlídky nádvoří
viděli střídání Hradní stráže, navštívili chrám svatého Víta, Vladislavský
sál, prošli Zlatou uličkou a báli se v mučírně Daliborky. Po přestávce
u teplého čaje pokračovala procházka po Karlově mostě, zastávka
u orloje a přes Václavské náměstí zpět na vlak. Nožky bolely úplně
všechny, ale určitě to stálo za to!

Legiovlak si pátého října prohlédli mladí zájemci o historii a vyučující
společenskovědních předmětů novojičínských základních škol, mezi
nimiž nechyběli ani zástupci škol Tyršova a Komenského 68.
Československá obec legionářská se zhostila nelehkého úkolu
vytvořit co nejpřesnější kopii legionářského vlaku z let 1918–1920,
kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace
našich legií. V současné době jezdí po České republice vlak
čítající dvanáct vagonů.
Děvčata a chlapci z devátých tříd si na nádraží v Hranicích na Moravě
během zajímavé exkurze s poutavým výkladem prohlédli například
ubytovací, krejčovský, zdravotní, filmový, štábní, obrněný či poštovní
vagon. Na plošinových vozech mohli obdivovat polní kuchyni či obrněný vůz a v plukovní prodejně zakoupit drobné suvenýry.
Výpravu za historií, kterou pro ně připravily odbor školství, kultury
a sportu zdejší radnice a Československá obec legionářská, ocenili
žáci i učitelé. A to i přes chladné počasí, které částečně simulovalo
drsné klimatické podmínky, s nimiž se v Rusku musely potýkat desetitisíce našich legionářů.

Loučka se bavila a sportovala
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru
Dvě velmi úspěšné akce se uskutečnily v místní části Loučka. Nejprve to byla tradiční dvoudenní výstavka drobného domácího zvířectva, kterou uspořádali místní chovatelé. Návštěvníci spatřili králíky,
holuby, ale také slepice, miniprasátka a kačeny. Pohled na domácí
zvířata zvláště potěšil děti z mateřských škol a školních družin, jež
výstavku v hojném počtu navštívily den před jejím oficiálním zahájením.
Druhou akcí, kterou uspořádal osadní výbor ve spolupráci s Klubem
seniorů a organizací Orel v Loučce, bylo Sportovně zábavné společenské odpoledne seniorů. Proběhlo v areálu orlovny za finanční
podpory města a zúčastnila se ho stovka spokojených seniorů. Většina
z nich změřila síly ve střelbě ze vzduchovky, bowlingu a ve čtyřech
dalších, již zábavných soutěžích. Nejúspěšnější z jednotlivých soutěží
a z celkového pořadí obdrželi věcné ceny. Na závěr se všichni účastníci
až do večera bavili v tělocvičně při společenském programu s pohoštěním, které jim věnovali pořadatelé.
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Zájemci se v Legiovlaku mohli postavit za stařičký kulomet.
Foto: Rudolf Balon
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Podzim s Puellae et Pueri
Karel Dostál

Javorník vystoupil ve skanzenu

Dva týdny po vystoupení na Slavnostech města cestovali „pulci
a pulky“ do slovenské Kremnice. S tamní základní uměleckou školou
se představili na slavnostním koncertu v krásném prostředí místního
chrámu. V partnerském městě způsobili velmi příjemný šok. Ohlasy
byly jen ty nejlepší.
O necelý měsíc později jsme se se stejnou vervou pustili do dalšího
společného projektu s KOSem z Litomyšle. Publikum v Beskydském
divadle ocenilo pestrý program plný převleků, změn a zejména kvalitní
sborovou hudbu v provedení česko-moravských sborů. Zkrátka,
pozvali jsme do Nového Jičína prestižní sborové těleso a společně
předvedli hodnotné sborové umění.
Děkujeme městu Nový Jičín za grantovou podporu a domovskému
Beskydskému divadlu za možnost projekt realizovat. V listopadu
nám můžete držet palce při celostátním kole Opava Cantat – ve
finále soutěže středoškolských sborů.
Přehlídka valašských souborů nazvaná Prameny 2016 se
konala osmého října ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm. Zúčastnily se jí soubory z různých koutů Valašska, po letech nechyběl ani novojičínský Soubor lidových písní
a tanců Javorník. Nejednalo se o soutěžní přehlídku. Odborná
porota sice v hledišti byla, neudělovala však body, jen cenné
rady a postřehy. Na závěrečném semináři jsme si vyslechli hodnocení výkonů. Přestože jsme se nějaké té chybičky nevyvarovali, i podle reakcí publika, které naše vystoupení ohodnotilo
nadšeným potleskem, jsme z Rožnova odjížděli s pocitem, že
jsme ostudu neudělali a rádi se tam brzy vrátíme.
Text Petra Horáčková, foto Petr Dobrovolný

Předvedou „latinu“ světu!
Miroslava Pístecká
Česko-moravský hudební večer v Beskydském divadle.
Foto: Lenka Malinová

Tanečníci na Zlaté Praze
Žáci tanečního oboru zdejší Základní umělecké školy s učitelkou
Miluší Macíčkovou se na konci září zúčastnili mezinárodního festivalu Zlatá Praha, prezentujícího nejlepší televizní hudební a taneční pořady a filmy všech žánrů. Zhlédli snímky o tanci ve videotéce
Nové scény Národního divadla a doprovodný program s hvězdami
Star Dance na piazzetě téhož divadla. Na slavnostním večeru se
při besedě a autogramiádě setkali s fenomenálními tanečníky,
bratry Bubeníčkovými. Na vlastní kůži si také vyzkoušeli lekce
moderního a klasického tance v Tanečním centru.
Text a foto: Miluše Macíčková

Pár novojičínského tanečního klubu Fokus Petra Pístecká – Luboš
Nevrla bude reprezentovat naši zemi na mistrovství světa v latinskoamerických tancích ve španělském Bilbau. Účast na vrcholné
události tanečního sportu si vybojovali kromě jiného jako vedoucí
pár české Taneční ligy v kategorii Senioři I.
Ve světovém žebříčku WDSF se Petra s Lubošem pohybují na
jedenáctém místě, a proto věříme, že se na světovém šampionátu
umístí v elitní desítce. Na vystoupení se usilovně připravují už od
léta. Své šance si ověřili na tanečních soutěžích v rakouském Grazu
a německém Stuttgartu, kde dosáhli vynikajících umístění. Budeme
držet palce, aby si neméně úspěšně vedli na mistrovství světa!

Tomíci a jejich 72 hodin
Jana Holišová, oddílová vedoucí
Tři dny naplněné dobrovolnickou prací – to byl letošní pátý ročník
akce s názvem 72 hodin. Opět se do něj zapojily děti z místního
Turistického oddílu mládeže, které si vybraly dva projekty s cílem
pomoci nám všem blízkým a zajímavým místům.
Nejprve jsme se sešli ve zchátralém a zarostlém Kamenném divadle
na Skalkách. Přidali jsme se ke skupině nadšenců, kteří ho chtějí
opravit. Děti vytrhávaly plevel z kamenů, odřezávaly náletové rostliny
a připravovaly prostor na úpravy, které budou probíhat na jaře.
Po této zdařilé brigádě následovala další, na hradě Starý Jičín.
Také tady jsme se přidali k lidem, kterým není lhostejný osud této
překrásné památky plné tajemství. Děti byly neúnavné a velmi pracovité. Prosekávání keřů pod hradbami šlo pomalu, rostlin je tam
mnoho a jsou ostré.
Všichni jsme byli poškrábaní a vyuzení od ohně, ve kterém jsme
klestí pálili. Večer jsme si opekli buřty, povykládali a šli spát do stanů
v příhradku. Do obou akcí se zapojilo nejméně šedesát lidí. Buďme
lepšími – a nejen za rok v tuto dobu, ale častěji se sejděme u dobré
věci!

Novojičínský zpravodaj
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Stavitelská rodina Czeike
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Nový Jičín je významný v mnoha ohledech. Nejhodnotnější je jeho
význam architektonický. Zdejší obyvatelé po více než sedm set let
přetvářeli své město k obrazu svému. Desítky stavitelů a architektů
se zapsaly do jeho vizuální podoby.
Devatenácté století vyvrcholilo v první třetině století dvacátého,
kdy městský urbanismus zasáhly vlivy tří velkých stavebních firem
– Ing. Hugo a Robert Blum, Rudolf Kloss a zvláště pak firma Czeike
& Wondra. Jejím představitelem byl člen stavitelského rodu, který
nemá na Novojičínsku obdoby. Jednalo se o rodinu stavitele Czeikeho.
Stavba začíná od cihly
Zakladatelem stavitelské rodiny byl Heinrich Czeike starší. Narodil
se roku 1844 v domě číslo 598/17 na dnešní Sokolovské ulici jako
syn Ignatze a Caroliny Czeike. Po studiích nižší reálky v Novém
Jičíně se vyučil stavitelskému řemeslu u proslulého stavitele a majitele
nemovitostí Josefa Krause z Moravské Ostravy.
V roce 1868 se Heinrich Czeike starší oženil s Josefinou Böhmovou.
Společně měli děti Heinricha a Stephanii provdanou Perl. Zakladatel
stavitelské rodiny Czeike se stal autorem řady stavebních objektů
v Novém Jičíně a okolí. Mezi jeho první počiny se řadí dům Moritze
Grünberga z roku 1871 a lékárna Josefa Krause na Masarykově
náměstí, postavená o rok později.
Spolupracoval s významnými novojičínskými staviteli Ignazem
Klossem, Franzem Chittilem a Dominikem Beneschem. Jeho první
vlastní autorskou realizací byl v letech 1879–1880 Městský občanský
zaopatřovací ústav s kaplí svatého Ondřeje na Divadelní ulici.

Městský zaopatřovací ústav v osmdesátých letech devatenáctého století.
Foto: Muzeum Novojičínska

Roku 1880 zakoupil stavitel Czeike
pozemky od kunínského sedláka Kunze
a vystavěl na nich vlastní cihelnu. Cihlářské výrobky tady zpočátku vyráběli ručně, kolem roku 1887 zavedl Heinrich
Czeike do výroby kruhovou pec.
Vyráběly se zde oblíbené střešní tašky, takzvané Späziegel a Geriptte, později takzvané švýcarské, pařížské (pro
velkou váhu byla jejich výroba zastavena) a alsaské (takzvané Herziegel),
které měly velmi dobrý odbyt. Firma
Heinrich Czeike se účastnila Jubilejní
Heinrich Czeike mladší jako
výstavy ve Vídni v roce 1898. Další Czeistarosta našeho města.
Foto: Muzeum Novojičínska keho parní cihelna vznikla na sklonku
devatenáctého století v Novém Jičíně
na dnešní Štefánikově ulici, mezi vilou Josefa Bluma a městskou
plynárnou.
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Cihelna v Kuníně na počátku dvacátého století.

Foto: Obec Kunín

Továrny, vily, železnice
V roce 1880 se firma Heinricha Czeike staršího podílela na stavbě
Krajského soudu v Novém Jičíně a zároveň na další výstavbě továrny
Johann Hückel´s Söhne. V letech 1880–1882 se Heinrich Czeike
ujal realizace projektu vídeňského architekta Otta Thienemanna –
vil Augusta a Johanna Hückelových na Revoluční ulici.
Prestižní stavbou se stalo budování Německého spolkového domu
na dnešní Divadelní ulici, kde se firma Heinrich Czeike stala dodavatelem stavebních prací společně s firmou R. Kloss a Josef Blum.
V letech 1888–1889 se jeho firma podílela na plánech a stavbě Státní
tkalcovské školy na dnešní Slovanské ulici.
Následovaly další realizace jako vila lékaře Ignáce Bönische
v Kopřivnici (1888–1889), vila Wilhelma Kreuze v Novém Jičíně (1889),
Zemská polepšovna v Novém Jičíně (1889), vodárna v Bernarticích
nad Odrou (1891–1892), vila Johanna Kesslera (1895) nebo úzkokolejná dráha v Hranicích na Moravě (1898). Heinrich Czeike starší
zemřel 14. června 1906 v Novém Jičíně.
Pokračovatel rodinné tradice
Jeho syn Heinrich Czeike mladší se narodil 8. října 1869 v domě
na dnešní Štefánikově ulici 829/3. Základní vzdělání absolvoval
v Novém Jičíně a po vzoru svého otce se měl stát stavitelem a převzít
rodinnou firmu. Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
získal na c. k. státní průmyslové škole. Vyšší studia absolvoval již
v hlavním městě Vídni.
V říjnu 1890 začal Heinrich Czeike mladší studovat na Vídeňské
akademii architekturu u Carla von Hasenauera. Během studií obdržel
v roce 1892 dokonce prestižní Hansenovu cenu za nejlepší „studii
antiky“. Absolvoval obvyklých šest semestrů a dokončil je roku 1893
závěrečnou zkouškou. Závěrečný protokol z 22. července 1893 signoval rektor akademie, profesor Hasenauer.
První zmínka o přítomnosti Heinricha Czeikeho mladšího v Novém
Jičíně po jeho studiích je zaznamenána v roce 1898. Tehdy byla
k 1. lednu ustanovena veřejná obchodní společnost „Heinrich Czeike
& Bruno Wondra, Architekten und Baumeistern in Neutitschein.“
Z téhož roku pochází jejich první projekt na vilu továrníka Huga Hückela v Novém Jičíně. V inzerci novin se firma objevuje již v roce
1910 reklamou na betonárnu Czeike & Wondra.
Architekt v čele radnice
Heinrich Czeike mladší měl v rodném městě velmi dobré společenské postavení, což se odvíjelo také od stavu jeho finančního
konta. Roku 1912 byl s dalšími průmyslníky, například Hansem
Hückelem a Maxem Preisenhammerem, opět zvolen do městského zastupitelstva a následně se stal členem městské rady.
V závěru roku 1913 se vzdal své funkce ze zdravotních důvodů
tehdejší starosta Dr. Franz Bank. Do úřadu starosty byl nově zvolen
městský radní Heinrich Czeike mladší. Ve volebním období
1913–1918 plnila městská rada své úkoly velmi svědomitě. Zasloužil
se o to právě starosta Heinrich Czeike mladší, který i přes probíhající
světový válečný konflikt setrval ve funkci až do konce svého volebního
období.
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Až do hořkého konce...
Teprve v roce 1924 byla firma Czeike & Wondra zapsána do
obchodního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně. V následujícím meziválečném období je o jeho veřejném životě málo zmínek.
Mimo firmu Czeike & Wondra se Heinrich Czeike mladší podílel na
vedení cihelny v nedalekém Kunwaldu (dnešním Kuníně). Zde působil
jako spoluvlastník. Cihelny v Kuníně, Novém Jičíně a Hranicích na
Moravě byly úzce provázány se stavební firmou zvláště prostřednictvím dodávek kvalitních cihel a střešní
krytiny.
Heinrich Czeike mladší
se stal členem Spolku
stavitelů na Moravě a ve
Slezsku v Brně. Své sídlo
měla stavební firma Czeike & Wondra na dnešní
Štefánikově ulici. V roce
1945 se národními správci firmy stali stavitel a přísežný soudní znalec
Stanislav Šamšula, Václav Květoň a účetní Vladislav Svoboda.
Dva z nich obsadili vilu
Bruna Wondry, kterou
uváděli jako své bydliště.
V roce 1948 přešla firma
pod národní správu společnosti Konstruktiva,
národní podnik, a v roce
Nerealizovaný plán stavby evangelického kos- 1950 bylo jméno Czeike
& Wondra definitivně
tela v Novém Jičíně z roku 1907.
Foto: Farní sbor Českobratrské církve evan- vymazáno z obchodního
rejstříku Krajského soudu
gelické

v Novém Jičíně. Tím končí stopy stavitelského rodu Czeike v našem
městě.
Výrazná stopa
Mezi první realizace firmy Czeike & Wondra patřily tovární budovy
kloboučnické firmy Johann Hückel´s Söhne v Novém Jičíně, po
nichž v letech 1898–1904 přišla výstavba vily Huga Hückela na Revoluční ulici a v roce 1904 sousední vila Hanse Hückela.
Následovalo množství drobných i velkých staveb, na kterých se
firma v následujících čtyřech desítkách let podílela. Mezi nejvýznamnější lze zahrnout budovu evangelické fary z roku 1906 v Janáčkových
sadech, vilu Dr. Julia Perla na Slovanské ulici se spoluúčastí slavného
Adolfa Loose podle projektu vídeňských architektů Krausse a Tölkeho.
V roce 1930 to byla také realizace stavby Městského kina na
Havlíčkově ulici podle projektu Lea Kammela nebo v roce 1936 úprava rodinné hrobky Hückelů na městském hřbitově. V roce 1939 se
firma Czeike & Wondra podílela na jednom z posledních předválečných stavebních počinů – projektu a stavbě hlavní budovy továrny
Johann Hückel´s Söhne.
Za druhé světové války to bylo již jen několik realizací, které firma
Czeike & Wondra vykonala. Zařadily se mezi ně zvláště úpravy ve
vile Ing. Huga Hückela na Revoluční ulici. Právě zde byl vystavěn
unikátní osobní výtah pro geniálního vynálezce, který byl spoluautorem první rakety na spalovací pohon.
Rodina Czeike se vytrácí v roce 1945 z Nového Jičína. Pravděpodobně blížící se východní fronta a nejistá budoucnost měly za následek
její odjezd z našeho města ještě před koncem druhé světové války.
Podobně tak učinila více než třetina zdejších německých obyvatel.
Zvláštní výjimku ve stavitelské rodině představoval Max Czeike,
jenž působil ve slovinském Mariboru a kterému se budeme věnovat
v některém z příštích čísel Novojičínského zpravodaje.
Více lze zhlédnout na výstavě Architekti a stavitelé města Nového
Jičína, která je do konce prosince k vidění v Nové galerii Žerotínského
zámku. Podrobností na www.muzeumnj.cz a www.galerienj.cz.

Klub rodáků opět na cestách
Karel Chobot
Na tradiční studijní cestu po stopách rodáků s návštěvou partnerského města se vydali členové Klubu rodáků a přátel města. Tentokrát zamířili na Slovensko.
Výborně připravený program jim hned první den umožnil osobní
seznámení a besedu s autory prvního Regulačního plánu Městské
památkové rezervace Nový Jičín – profesory Fakulty architektury
Slovenské technické univerzity v Bratislavě Bohumilem Kováčem,
který je rovněž ředitelem Ústavu urbanizmu a územního plánování,
a Petrem Vodrážkou, ředitelem Ústavu dějin a teorie architektury
a obnovy památek. Oba bezprostředně a s citovým zaujetím vzpomínali na vznik prvního plánu v roce 1994 a na jeho aktualizaci o sedm
let později. Poté téměř dvě hodiny odpovídali na naše zvídavé otázky.
V dalších dnech jsme kromě Bratislavy poznali blíže Nitru a její
církevní památky, tentokrát díky zasvěcenému průvodnímu slovu
Dominika Repky. Banskou Štiavnicí, v podstatě nově zrozenou, nás
s nadšením provedla Irena Jašíková z Muzea Novojičínska. Zde jsme
si připomínali vzdělávací a vědecké počátky našeho slavného rodáka,
vynálezce tepelného čerpadla Petra von Rittingera, který tady studoval vysokou školu a vzápětí na ní učil, než odešel do Vídně.
Partnerské město Kremnica nás přijalo více než srdečně a jeho
bývalý dlouholetý primátor Miroslav Nárožný připravil náročný poznávací program. Po milém přijetí u současného primátora Alexandra
Ferenčíka na městském úřadu jsme navštívili městský hrad, výstavu
Půvab kameninových zahrad, numismaticko-historickou expozici
Líc a rub peněz a neopomněli zhlédnout zdejší věhlasné a světově
ojedinělé Muzeum kýče.
Všude jsme se setkali nejen s přátelstvím, ale především s odborností a dokonalým zaníceným průvodním slovem. Z hornických měst
jsme navštívili i Banskou Bystrici, kde se právě konal 359. ročník
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největšího a nejstaršího slovenského trhu, takzvaného Radvanského
jarmoku neboli trhu lidových řemesel.
Letošní studijní cesta Klubu rodáků tedy připomněla autory prvního
územního plánu naší městské památkové rezervace po roce 1990,
od jejíhož vyhlášení uplyne příští rok padesát let, pomohla obnovit
dřívější a navázat nová přátelství se členy podobného kremnického
spolku, zavzpomínat na společnou městskou slavnost Nový Jičín –
Kremnica před deseti lety a vydat se po stopách novojičínského
rodáka–vynálezce.

Členové Klubu rodáků na krátké návštěvě v Banské Štiavnici.
Foto: Pavel Wessely
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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 1. listopadu v 19.00 hod. • BENNEWITZOVO KVARTETO •
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
• Francouzská 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 nejznámějšího slovenského
hrdiny, mužů s valaškami proklatě nízko u pasu, žen milujících i zrádných.
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 se
věnuje interpretaci světových rock-pop hitů v originálních a cappella
aranžmá – bez hudebních nástrojů.
■ Pátek 11. listopadu – sobota 12. listopadu • PORTA MUSICAE
2016 • Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů.
■ Pondělí 14. listopadu v 16.30 a v 18.30 hod. • VEČER ABSOLVENTEK
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ • Žákyně představí vlastní choreografie, které
si hudebně, obsahově i pohybově samy vytvořily. Vstupné dobrovolné.
■ Středa 16. listopadu v 19.00 hod. • Ermann Wolf-Ferrari: LE DONNE
CURIOSE (ZVĚDAVÉ PANIČKY) • Komická opera podle stejnojmenné
hry autora Carla Goldoniho. 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.
■ Středa 23. listopadu v 18.00 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: STOP
• Tomáš Poláček stopnul dvě stě padesát aut, aby se dostal přes Sibiř
a Aljašku do Ohňové země. Účinkují: Alan Novotný, Gustav Hašek, Lukáš
Hejlík a Tomáš Poláček
■ Neděle 27. listopadu v 16.00 hod. – malý sál • POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU • Nestárnoucí pohádky Františka Hrubína hrané marionetami
či plošnými loutkami střídají písničky s kytarou, akordeonem a příčnou
flétnou. Předplatné Rolnička.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ DOCTOR STRANGE • Pondělí 31. října v 17.30 hod. • 2D titulky •
Úterý 1. listopadu ve 20.00 hod. • 2D dabing • Středa 30. listopadu
v 17.30 hod. • 2D titulky • Marvelovský comics s Benedictem Cumberbatchem. Délka 130 min.
■ SMRT VE TMĚ • HALLOWEEN v kině • Pondělí 31. října ve
20.00 hod. • Horor, 88 min., titulky.
■ DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ • Úterý 1. listopadu v 17.30 hod. • DABING
• Středa 2. listopadu ve 20.00 hod. • TITULKY • Nejslavnější single holka
na světě je zpátky – a těhotná. Romantická komedie, 123 min., titulky.
■ INSTALATÉR Z TRUCHLOVIC • Středa 2. listopadu v 17.30 hod. •
Čtvrtek 3. listopadu ve 20.00 hod. • Nová česká komedie Tomáše Vorla
s Jakubem Kohákem v hlavní roli. 85 min.
■ TROLLOVÉ • Čtvrtek 3. listopadu v 17.30 hod. • 2D • Pátek 4. listopadu
a neděle 6. listopadu v 15.30 hod. • 2D • Sobota 5. listopadu
v 17.30 hod. • 3D • Čtvrtek 17. listopadu ve 14.00 hod. • 2D • Tvůrci
Shreka přinášejí nejvtipnější animovanou komedii roku. 92 min., dabing.
■ SIROTČINEC SLEČNY PEREGINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI • Pátek
4. listopadu a neděle 6. listopadu v 17.30 hod. • Film režiséra Tima
Burtona podle stejnojmenného románu. Fantasy, 110 min., dabing.
■ ZHASNI A ZEMŘEŠ • HALLOWEEN v kině • Pátek 4. listopadu ve
20.00 hod. • Horor, 81 min., titulky.
■ V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 • HALLOWEEN v kině • Sobota 5. listopadu
ve 20.00 hod. • Mysteriozní horor, 134 min., titulky.
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■ INFERNO • Neděle 6. listopadu ve 20.00 hod. • Tom Hanks se vrací
v další adaptaci románu Dana Browna. 122 min., titulky.
■ ZÚČTOVÁNÍ • Pondělí 7. listopadu – úterý 8. listopadu v 17.30 hod.
• Ben Affleck jako účetní génius pracující na nesprávné straně. Drama,
128 min., titulky.
■ AMERICAN HONEY • Pondělí 7. listopadu – úterý 8. listopadu ve
20.00 hod. • Generační výpověď lidí, kteří stojí na prahu dospělosti a nevědí,
jak ho překročit. Komediální drama, 162 min., titulky.
■ BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU • Středa 9. listopadu v 17.30 hod. • Středa
16. listopadu v 17.30 hod. • Středa 23. listopadu ve 20.00 hod. • Nová
česká komedie s Petrou Hřebíčkovou a Ondřejem Vetchým. 97 min.
■ DÍVKA VE VLAKU • Středa 9. listopadu ve 20.00 hod. • Mysteriozní
thriller podle románu Paula Hawkinse. 112 min., titulky.
■ POHÁDKY PRO EMU • Čtvrtek 10. listopadu – pátek 11. listopadu
v 17.30 hod. • Sobota 12. listopadu – v neděle 13. listopadu
ve 20.00 hod. • Pátek 25. listopadu v 17.30 hod. • Povedená romantická
komedie s Ondřejem Vetchým a Aňou Geislerovou. 112 min.
■ PŘÍCHOZÍ • Čtvrtek 10. listopadu – pátek 11. listopadu ve 20.00 hod.
• Pondělí 14. listopadu v 17.30 hod. • Na zemi přistanou mimozemšťané
a doktorka lingvistiky Amy Adams má zjistit, proč přišli. • Sci-fi, 117 min.,
titulky.
■ LICHOŽROUTI • Sobota 12. listopadu – neděle 13. listopadu
v 17.30 hod. • Rodinný animovaný film o tvorech, kteří jedí lidské ponožky.
83 min., česky.
■ HACKSAW RIDGE: ZLOMENÍ HRDINY • Pondělí 14. listopadu – úterý
15. listopadu ve 20.00 hod. • Skutečný příběh muže, který se za druhé
světové války stal hrdinou bez jediného výstřelu. Válečné drama, 131 min.,
titulky.
■ KOMICI s. r. o. The Tour • Úterý 15. listopadu v 17.30 hod. • Středa
16. listopadu ve 20.00 hod. • Road movie o tom, co se Komikům po cestě
přihodí a jací jsou mimo pódium. 95 min.
■ FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT • Čtvrtek 17. listopadu –
pátek 18. listopadu v 17.00 hod. • 2D dabing • Čtvrtek 17. listopadu –
pátek 18. listopadu ve 20.00 hod. • 2D titulky • Sobota 19. listopadu –
neděle 20. listopadu v 17.00 hod. • 3D dabing • Pondělí 21. listopadu
v 17.00 hod. • 2D dabing • Úterý 22. listopadu v 17.00 hod. • 2D titulky
• Středa 23. listopadu v 17.00 hod. • 3D titulky • J. K. Rowlingová vás
zve do nové epochy kouzelnického světa! Fantasy, 133 min.
■ TONI ERDMANN • Sobota 19. listopadu – neděle 20. listopadu ve
20.00 hod. • Komedie o pocuchaných rodinných vztazích, která ohromila
na festivalu v Karlových Varech. 163 min., titulky.
■ DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE • Pondělí 21. listopadu – úterý
22. listopadu ve 20.00 hod. • Tajemný thriller podle úspěšné knihy s Jamiem
Dormanem. 108 min., titulky.
■ SNOWDEN • Pátek 25 listopadu – sobota 26. listopadu ve 20.00 hod.
• Příběh muže, jenž odhalil šokující praktiky amerických výzvědných služeb.
Drama, 134 min., titulky.
■ KUBO A KOUZELNÝ MEČ • Sobota 26. listopadu – neděle 27. listopadu v 17.30 hod. • Animované fantasy ze starého Japonska, kde vládnou kouzla a prokletí. 101 min., dabing.
■ TENKRÁT V RÁJI • Neděle 27. listopadu ve 20.00 hod. • Pondělí
28. listopadu v 17.30 hod. • Film o legendárním horolezci Josefu Smitkovi
v době okupace. 99 min., česky.
■ HOLOGRAM PRO KRÁLE • Pondělí 28. listopadu ve 20.00 hod. •
Tom Hanks nachází v arabské poušti sám sebe i lásku. 97 min., titulky.
■ INSTALATÉR Z TUCHLOVIC • BIO SENIOR • Středa 30. listopadu
ve 13.00 hod. • Anotace viz výše.
■ NOČNÍ ZVÍŘATA • Středa 30. listopadu – čtvrtek 1. prosince
ve 20.00 hod. • Thriller s Amy Adams a Jakem Gyllenhaalem. 115 min.,
titulky.
■ ANDĚL PÁNĚ 2 • Čtvrtek 1. prosince – neděle 4. prosince
v 17.30 hod. • Anděl Petronel a čert Uriáš jsou zpět v pokračování úspěšné
české pohádky. 90 min.
■ SPOJENCI • Pátek 2. prosince – neděle 4. prosince ve 20.00 hod. •
Válečné romantické drama s Bradem Pittem a Marion Cotillard. Titulky.
BIOGRAF ARTEFAKT (promítáme v Galerce)
■ MUŽ JMÉNEM OVE • Sobota 19. listopadu ve 20.00 hod. • Podle
knižního bestselleru švédského spisovatele Fredrika Backmana.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 15. listopadu v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ
• ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Novojičínský zpravodaj
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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.
■ Do neděle 19. února 2017 – Rytířský sál • SOPKY V GEOLOGICKÉ
HISTORII MORAVY A SLEZSKA • Sopky jako velmi nápadný a dramatický
projev vnitřní energie Země.
Akce:
■ Čtvrtek 24. listopadu v 16.30 hod. – Trámový sál • SVĚTOVÉ I MORAVSKOSLEZSKÉ SOPKY Z POHLEDU SOUČASNÉ GEOLOGIE • Přednáška Antonína Přichystala z Ústavu geologických věd Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity Brno. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 26. listopadu od 8.30 do 13.30 hod – obě nádvoří Žerotínského
zámku • MIKULÁŠSKÝ JARMARK • Tradiční jarmark s kulturním programem
a nadílkou pro děti. Účinkují cimbálové muziky Trojačka z Hodslavic a Radegast
z Frenštátu pod Radhoštěm. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00,
sobota – zavřeno, neděle, svátky – 9.00–15.00

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Sobota 12. listopadu v 17.00 hod. • NINJA
(Noční Interaktivní Novo-Jičínská Akce) • Noční týmová hra založená
na strategii, spolupráci a důvtipu. Přihlášky na http://nocnihra.ninja.
■ Čtvrtek 24. listopadu od 16.00 do 18.00 hod. – ateliér SVČ Fokus •
VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Pro děti i dospělé – malování semínky a tvoření
vonných koulí. Cena pro jednotlivce 100 Kč. Rezervace na tel.: 607 586 770.
■ Neděle 27. listopadu v 15.00 hod. • HVĚZDIČKOVÝ BÁL • Pro prince
a princezny. Masky s sebou. Program: hvězdičková diskoshow pro nejmenší
s vyhodnocením masek, hry a soutěže se sladkou odměnou. Vstupné 30 Kč.
■ Středa 30. listopadu – pátek 2. prosince – vestibul SVČ Fokus • PRODEJNÍ VÝSTAVKA KERAMIKY • Prodej drobné keramiky vhodné jako
vánoční dárek nebo jako vánoční výzdoba, prohlídka výtvarných prací dětí
z výtvarných kroužků. Výstava pokračuje do 20. 12. jako neprodejní.
■ Každý čtvrtek a pátek od 15.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet
práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Úterý 1. listopadu – sobota 26. listopadu – Výstavní síň Stará pošta • NAHLÉDNUTÍ DO KRAJINY •
Obrazy Petra Vlčka – ctitele barev a východních Čech. Vernisáž
1. 11. v 17.00 hod. doprovodí Lucie Zelenková hrou na kytaru a Šárka Hlavinková ukázkou amerického stepu.
■ Úterý 1. listopadu – středa 30. listopadu – Čajovna Archa • ALŽBĚTA
KRÁLOVÁ: MŮJ SVĚT • Fotografie.
Akce:
■ Středa 2. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • SRÍ LANKA • Cestopisná přednáška Dody a Komára z Kudrny/Adventury. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 3. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • THOVT: EGYPTSKÝ
HERMETISMUS A PRÁCE S ENERGIÍ • Workshop se spisovatelem, duchovním učitelem, terapeutem a koučem Milošem Matulou. Vstupné 290 Kč.
■ Pátek 4. listopadu ve 20.00 hod – Klub Galerka • VLADIVOJNA LA
CHIA • Akustický projekt s violoncellem, perkusemi, kytarami, kontrabasem
a saxofonem. Vstupné 100/150 Kč.
■ Středa 9. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Arch • HOLOCAUST OČIMA PŘEŽIVŠÍHO PAMĚTNÍKA • Beseda a projekce Luďka Eliáše a Jany
Válkové. Vstupné 30 Kč.
■ Čtvrtek 10. listopadu od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa •
MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Pátek 11. listopadu v 17.00 hod. – Čajovna Archa • PŘEDSTAVENÍ
HER OD ALBI • Přijďte si vyzkoušet nové deskové hry!

Novojičínský zpravodaj

■ Pátek 11. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • ZDENĚK BÍNA •
Koncert multiinstrumentalisty, skladatele a zpěváka. Vstupné 110/150 Kč.
■ Sobota 12. listopadu v 6.15 hod. – Čajovna Archa • ČAJOVÝ LET
NA VELKÝ KOSÍŘ • Kulturně-přírodní expedice. Sraz v 6.15 na vlakovém
nádraží v NJ, odjezd vlakem v 6.27 do okolí Olomouce. Návrat večer.
■ Sobota 12. listopadu v 18.00 hod. – Klub Galerka • PRKNA PRO JEDNOHO 5. • Divadelně-hudební večer pro jednoho umělce. Vstupné 50/70 Kč.
■ Středa 16. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • STOPEM Z BRNA
ZA POLÁRNÍ KRUH • Cestopisná projekce Petra Vacha z Kudrny. Vstupné
40/60 Kč.
■ Čtvrtek 17. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • SOUROZENCI
AŽ ZA HROB • Filmový klub KineDok. Poetický dokument o bratrovi
a sestře, kteří v sedmdesáti letech stále žijí na rodinné farmě na západě
Norska. Délka 75 min.
■ Pátek 18. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB &
INGRID JAMES BAND (AUS) • Jazzová ochutnávka z Austrálie. Vstupné
110/150 Kč.
■ Sobota 19. listopadu v 19.00 hod. – Čajovna Archa • OKÝBACHI •
World music-acoustic z Beskyd. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 23. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa• TRANSSIBIŘSKÁ
MAGISTRÁLA • Cestopisná projekce Václava Turka. Vstupné 40/60 Kč.
Čtvrtek 24. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PUTINOVY DĚTI
404 • Dokument z cyklu Jeden svět. Rusko přijalo zákon proti „propagaci
homosexuality“ mezi mládeží. Mladí gayové a lesby se stali „chybou systému“ a jejich šikana získala posvěcení z nejvyšších míst. Délka 76 min.
■ Čtvrtek 24. listopadu ve 20.00 hod. – Kino Květen • LENKA DUSILOVÁ
& BAROMANTIKA • Koncert šestinásobné držitelky hudebních cen Anděl
a její kapely. Vstupné 240/280 Kč.
■ Pátek 25. listopadu ve 20.00 hod – Coffeemusicbar • TIME2BEAT •
Další taneční večírek, tentokrát s DJ’s z Bassurazz a special guest DJ
Foxfor. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 26. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PETR HRUŠKA
• Autorské čtení básníka, spisovatele a literárního historika z jeho starších
i novějších textů. Vstupné 50/70 Kč.
■ Sobota 26. listopadu v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA • Fake Music.... od jazzu, soulu, free jazzu, folkloru, přes
country, rock, blues atp. (Material, John Zorn, Lounge Lizards). Hudebním
večerem provede Saty.
■ Středa 30. listopadu v 17.00 hod. – Čajovna Archa • ZÁHROBNÍ PSYCHOHRY • Netradiční workshop Josefa Pustky na téma umírání, smrti
a pohřbívání. Vstupné 70 /90 Kč.

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:
■ Sobota 5. listopadu – středa 30. listopadu – galerie Návštěvnického
centra • EVROPA NA HRANĚ • Výběr fotografií Jany Hunterové, Ireny
Vězdové, Michaely Hrubé a Jiřího Havrdy. Vernisáž 4. listopadu v 17.00 hod.
■ Do úterý 22. listopadu – placená expozice klobouků Návštěvnického
centra • PŘÍBĚHY KLOBOUKŮ • Paličkované krajky studentek Střední
průmyslové školy v Krnově.
■ Pátek 25. listopadu – úterý 31. ledna 2017 – placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • BETLÉMY • Ze sbírky Josefa Hanzelky.
Návštěvnické centrum nabízí
• Interaktivní expozici klobouků ve 2. nadzemním podlaží.
• Interaktivní expozici Generál Laudon ve 3. nadzemním podlaží.
• V expozici Generál Laudon přibyla nová audiovizuální technika – nechejte se vtáhnout do bitvy u Domašova!
• 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).
• Zahájili jsme prodej nástěnného a stolního kalendáře města na rok 2017
s kresbami Borise Zvady.
Otevírací doba: Pondělí – pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00
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Pozvánky
• Školy se představí na přehlídce Gemma 2016
Přehlídka středních škol s nabídkou maturitních a učebních oborů
pro školní rok 2017/2018 s názvem Gemma 2016 se uskuteční ve
středu 2. listopadu od 10.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek 3. listopadu
od 8.00 do 16.30 hodin v sále firmy Varroc Lighting Systems na Suvorovově ulici 195. Přehlídka je určena žákům končícím povinnou školní
docházku, jejich rodičům, výchovným poradcům a dalším zájemcům.
Představí se zde přes třicet středních škol zejména z Moravskoslezského, ale i Zlínského a Olomouckého kraje. Bližší informace podá
Ilona Fiurášková, telefon 595 538 014. Vstup bude volný.

• Přednášky o léčení přirozenou cestou
Dvě přednášky na téma, jak se lze uzdravit z čehokoliv příjmem
léčivé boží síly, tedy heilstromu, prány a podobně, s učením
Bruna Gröninga se uskuteční v 1. patře Střední odborné školy
Educa. Ve středu 16. listopadu od 17.00 do 18.45 hodin proběhne informační přednáška, ve středu 30. listopadu od
17.00 do 19.30 hodin přednáška navazující. Vstupné bude dobrovolné. Další informace na telefonu 732 518 025 nebo na webu
www.bruno-groening.org/tsch.

• Mozaika pořádá festival Mátafest
Rodinné centrum Mozaika zve nastávající i zkušené rodiče, prarodiče a všechny, kterým není lhostejná budoucnost našich dětí, na
Mátafest – festival přednášek o zdraví, rozvoji, těhotenství, vzdělávání
a výchově dětí především od narození do šesti let. Pro návštěvníky
budou připraveny také workshopy a podzimní jarmark. Festival se
uskuteční v sobotu 5. listopadu od 9.00 do 17.00 hodin ve Středisku
volného času Fokus. Více informací na http://www.mozaikanj.cz.

Klub rodáků a přátel města

• Pamětník bude vzpomínat na holocaust
Holocaust ve vzpomínkách pamětníka – tak se jmenuje přednáška,
která proběhne v pondělí 7. listopadu v 18.00 hodin v sále katolické
fary na Žerotínově ulici. Vzpomínajícím bude očitý svědek tragických
událostí Michal Salomonovič, jenž většinu druhé světové války prožil
s rodinou v židovském ghettu v Lodži a následně v koncentračních
táborech Osvětim a Stutthof. Vstupné bude dobrovolné.
• Náměstí bude hostit Novojičínský jarmark
Další podzimní jarmark proběhne ve čtvrtek 10. listopadu od
8.00 do 17.00 hodin na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne
především masné a uzenářské výrobky, sýry a mléčné výrobky,
koření, bylinky, domácí pečivo a perníčky, trdelník, med a oříšky,
suvenýry z keramiky, dřeva, bižuterie. Těšit se můžete také na kuchařskou show Ryba na talíři, která je součástí projektu na podporu sladkovodní akvakultury u nás.
• Příležitost pro sběratele
Pravidelné setkání sběratelů se uskuteční ve středu 16. listopadu
od 15.00 do 17.00 hodin v Klubu důchodců na ulici Msgr. Šrámka 13. Nabídnout přebytky nebo pořídit něco nového do svých sbírek
budou moci například sběratelé známek, pohlednic, odznaků a mincí.
Vstup bude volný.

Zveme všechny členy a příznivce
ve čtvrtek 10. listopadu v 16.00
hodin do klubových prostor na baště městského opevnění na přednášku a besedu Pavla Wesseleho
a Karla Chobota s názvem Kdo byl Max Mannheimer, z cyklu Po kom
se jmenují (a jmenovaly), případně by mohly jmenovat naše ulice.
Zároveň zveme na prezentaci známého architekta Kamila Mrvy
nazvanou Tvorba ateliéru Kamil Mrva Architects. Vernisáž výstavy
se uskuteční v úterý 22. listopadu v 17.30 hodin opět v klubových
prostorách.

Výzva
Zpívali jste v Ondrášku?
Příští rok na jaře oslaví novojičínský sbor Ondrášek padesáté
narozeniny. Jubileum připomene mnoho
akcí, například XXII. Novoroční koncert
(7. ledna), Jubilejní koncert a Slavnostní
ples Ondrášků (18. března) a Slavnostní
koncerty s Janáčkovou filharmonií Ostrava (6. až 8. května). Součástí zmíněných
koncertů bude křest CD s nejznámějšími
sborovými „hity“, vydání publikace
Ondrášek 50 a setkání současných i bývalých členů sboru. Obracíme se na bývalé členy sboru, kteří se dosud nepřihlásili a rádi by
se oslav zúčastnili, aby se spojili s pořadateli, nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy ondrasek@zusnj.cz. Aktuality o průběhu
oslav najdete na www.ondraseknj.cz

Sport
a Orel Lichnov – aby uspořádaly jeho druhý ročník. Úvodní kolo
Turnaj mládeže – ročník druhý Bílovec
se uskuteční 13. listopadu v Sedlnici, finále v březnu 2017 v novojičínské
Iva Volná, předsedkyně oddílu

Po loňské vydařené premiéře turnaje mládeže se opět spojilo pět kuželkářských oddílů – TJ Nový Jičín, TJ Sokol Sedlnice, TJ Odry, Spartak

kuželně. Mimo to již probíhají dvě kuželkářské soutěže dospělých – meziokresní přebor čtyřčlenných a krajský přebor šestičlenných družstev.
Rozpisy soutěží a informace, jak si v nich vedou zástupci našeho oddílu,
můžete zjistit na facebooku Kuželky Nový Jičín a na www.kuzelkynj.cz.

Závěr sezony tenistům vyšel
Radek Vrba

Náš kuželkář Jiří Madecký (vlevo) při utkání krajského přeboru.
Foto: archiv oddílu
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Závěrečné turnaje masters, jež uzavřely letní sezonu, ovládla v kategorii Baby tenis devítiletá hráčka zdejšího tenisového oddílu Adélka
Žingorová. Svůj klub reprezentovala na turnajích Babolat Tour Opava
a Prince Tour Frýdek-Místek. V konkurenci patnácti nejlepších hráček
letošní sezony dokázala v obou soutěžích přesvědčivě zvítězit, dokonce
bez jediné porážky. Dalšího velmi cenného úspěchu dosáhl Václav
Formánek v kategorii mladšího žactva. Na turnaji kategorie C v Uherském Brodu zvítězil ve dvouhře i čtyřhře a na turnaji vyšší kategorie B
vybojoval se svým spoluhráčem z TK Kladno třetí místo ve čtyřhře.

Novojičínský zpravodaj
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Solná jeskyně Siesta
Nový Jičín

přijďte si vychutnat ozdrav‐
ný relaxační pobyt ve výji‐
mečném mikroklima díky soli
z mrtvého moře, relaxační a deto‐
xikační odpočinek na infralehátku a nabídku výjimeč‐
ných produktů pro imunitu a očištění těla. Nabídka
zdravotních matrací s vnitřním systémem vzducho‐
vých kapilár.
Rezervace na telefonu: 604 942 765,
www.solna‐jeskyne‐siesta‐novy‐jicin.webnode.cz.

Novojičínský zpravodaj
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PRO NAŠE PRACOVIŠTĚ V NOVÉM JIČÍNĚ
HLEDÁME KVALIFIKOVANÉ UCHAZEČE O POZICI:

SKLADNÍK/MANIPULANT
PROČ PRACOVAT ZROVNA U NÁS? NABÍZÍME VÁM:
celoroční jistotu práce ve stabilní mezinárodní společnosti s vedoucím
postavením na trhu
■ mzdu 17 000 Kč/měsíc
■ náborový příspěvek až ve výši 15 000 Kč
■ stravenky plně hrazené zaměstnavatelem ve výši 70 Kč/odpracovaný den
■ 25 dnů dovolené a 3 dny placeného volna v případě nemoci
■ práci v moderním, temperovaném skladě s nejmodernější technikou
■ příspěvek na penzijní pojištění a řadu dalších výhod
■ zaměstnanecký tarif mobilního operátora pro rodinné příslušníky.
■

CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM?
Manipulace se zbožím, příprava k expedici, kontrola zboží, nakládka
a vykládka vozidel, práce na 3 směny.
CO OD VÁS OČEKÁVÁME?
praxe ve skladu je výhodou (není podmínkou)
■ průkaz na VZV (v případě potřeby zajistíme školení)
■ dobrý zdravotní stav
■ čistý trestní rejstřík
■ ochotu pracovat na směny (možnost přizpůsobení směn podle vašich
možností).
■

Možnost nástupu ihned, případně podle dohody.
Zaujala vás naše nabídka? Pak neváhejte a zašlete nám váš strukturovaný životopis na e-mail: katerina.tesarova@dhl.com. Pro bližší informace
nás můžete též kontaktovat na telefonním čísle: 739 545 191.

Kavárna a Penzion
U Dubu
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín
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Listopad 2016

Mezinárodní úspěchy plavců

Discgolfové finále na Svinci

Vlastimír Perna, trenér

Radek Dostál

Na dvou mezinárodních závodech se v uplynulém měsíci představili novojičínští plavci. Osmého a devátého října pořádali na
zdejším krytém bazénu Malou cenu Nového Jičína, které se zúčastnilo přes tři sta plavců z Česka a Slovenska.
Naši závodníci David Koutný, Martin Kocián, Radim Vilček,
Šimon Vavřín, Annemarie Kulišťáková a Josef Kratochvíl vybojovali
ve svých věkových kategoriích medailová umístění. Posledně jmenovaný se navíc v patnácti letech prosadil i na stupně vítězů v kategorii bez omezení věku, kde obsadil bronzovou příčku v disciplíně
sto metrů volný způsob.
O týden později se v Plzni konaly jedny z nejlépe obsazených
plaveckých závodů v Česku. Na Plzeňských sprintech se sešlo
více než šest set padesát plavců z devíti evropských zemí, Turecka
a Panamy. Čtveřice novojičínských závodníků si v mnoha disciplínách zlepšila osobní rekordy.
Nejvíce se zaskvěla svým pětivteřinovým zlepšením v závodu
na dvě stě metrů znak patnáctiletá Marie Skopalová, která s vynikajícím časem 2:23,71 minuty obsadila dvanáctou příčku. Vzhledem k výkonům, které novojičínští plavci předvedli na obou
mítincích, lze s nadějí očekávat, že se kvalifikují také na prosincové
zimní mistrovství republiky žactva a dorostu.

Chladné a deštivé podzimní počasí přivítalo devadesát účastníků
discgolfového turnaje Moravian Open 2016 na Svinci. Čtvrté, závěrečné dějství první discgolfové ligy tady pořádal místní klub Moravian Gators. Dvoudenní souboj nejlepších hráčů z celé republiky
vyvrcholil nedělním finále. V něm zazářili domácí závodníci, kteří
vybojovali šest medailí.
Kryštof Novák v kategorii Open, stejně jako Radek Knápek
v kategorii Master, zůstali jen o hod za vítězi a získali stříbro. Naše
hráčky Petra Javorková a Eliška Bártková braly stříbro a bronz ve
skupině Women, totéž se podařilo Jakubu Knápkovi a Radku
Dostálovi mezi juniory.
V celkovém hodnocení první ligy Jakub Knápek vyhrál soutěž
juniorů, Kryštof Novák skončil druhý v kategorii Open, stejně jako
Petra Javorková mezi ženami.

Kryštof Novák – nejlepší člen Moravian Gators ve skupině Open.
Foto: Jiří Kasáček

Marie Skopalová v Plzni zaplavala osobní rekord na dvoustovce znak.
Foto: Lubomír Sazovský

Bílek je juniorský šampion
Eliška Bártková
Šest členů discgolfového klubu Moravian Gators se na základě
loňských výsledků nominovalo na mistrovství střední Evropy, které
se uskutečnilo o posledním zářijovém víkendu ve Smolenici nedaleko
Trnavy. Dominantou tamního hřiště je zámek se svou působivou
věží.
O umístění jsme se prali se soupeři z Maďarska, Slovenska, Chorvatska, Slovinska, Rakouska a Polska, a byli jsme úspěšní. V nejprestižnější kategorii Open mistrovský titul jen těsně utekl Kryštofu
Novákovi, který skončil druhý o jediný hod za současným mistrem
republiky a nejlepším Čechem Lukášem Filandrem. Bohdanu Bílkovi
se ale podařilo zahrát stejné skóre jako Lukášovi a ukořistil titul
mistra střední Evropy v kategorii Junior.

Medaile pro zápasníky
Roman Kopecký, trenér
Šest stříbrných a jednu bronzovou medaili přivezli zápasníci Nového Jičína z turnaje ve volném stylu, který poslední zářijovou sobotu
uspořádal TJ Sokol Tichá. Následující víkend se ve slovenském Trenčíně konal Memoriál Ladislava Mlyneka a o týden později Memoriál
Václava Hromčíka v Nivnici.
Na těchto mezinárodních měřeních sil vybojovali novojičínští zápasníci tři první a jedno třetí místo. Poslední letošní příležitost spatřit je
na domácích žíněnkách budou mít příznivci zápasu v sobotu 5. listopadu od 10.30 hodin, kdy se v tělocvičně na ulici Msgr. Šrámka
uskuteční turnaj nejmladších volnostylařů.

Florbalový O-Cup lámal rekordy
Zdeněk Stanislav
Dvaadvacet družstev a přes sto šedesát florbalistů se sešlo osmého října v tělocvičnách Základní školy Komenského 66, aby sehráli
turnaj s názvem Novojičínský O-Cup. Letošní třiadvacátý ročník,
který svým grantem podpořilo město Nový Jičín, byl v tomto ohledu
rekordní. Diváci mohli sledovat dramatické boje ve třech chlapeckých
a jedné dívčí kategorii. Turnaj vyvrcholil odpoledním play-off seniorů.
Putovní poháry si odnesla družstva FBC Bond Boys 007, Red Bull
a tým juniorů a dívek Sharks Suchdol nad Odrou. Podle pořadatelů
byl letošní turnaj nejzdařilejší. Všechny zájemce zvou na další ročník,
který se uskuteční 14. října 2017.

Novojičínský zpravodaj

Štěpán Polášek (v modrém dresu) patří mezi naše nadějné zápasníky.
Foto: Roman Kopecký

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 68. kolo
Zpravidla čtvrtina až třetina zasílaných soutěžních snímků bývá pořizována v noci, večer, za soumraku či za ranního rozbřesku. Autorům
se tak mnohdy zdaří pořídit snímky vskutku pozoruhodné, někdy je však výsledek nic moc. V posledních dvou vydáních zpravodaje
porazily takovéto snímky „denní“ v poměru 4:2. Nyní opět boduje snímek pořízený v čase nastupujícího večera.
1. místo získává snímek Ivana Čejky, který si pro něj musel vyšlápnout až na Starý Jičín.
2. místo patří Radimu Mohlerovi, který si vyšel na protější kopec, kde mu k pořízení záběru na lyžařskou chatu s panoramatem Beskyd
v pozadí dopomohla létající technika.
3. místo získává Richard Gabriel, který si pro svůj oceněný snímek vyšel na naše náměstí.
Pavel Wessely

1. místo: Ivan Čejka

2. místo: Radim Mohler
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.

3. místo: Richard Gabriel
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. listopadu ve 12.00 hodin.
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