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Světec, který prostupuje dějinami i současností našeho města
Svatý Mikuláš není jen patronem dětí, panen, poutníků a ministrantů, ale i našeho města. Je po něm pojmenován rovněž
filiální kostel v přilehlé Žilině, se základy pocházejícími ze čtrnáctého století. Postava oblíbeného světce, jehož svátek připadá
na šestý prosinec, odedávna patřila také na plochu novojičínského náměstí. Původně kamennou plastiku před lety nahradila
bronzová. Ve sbírkách Muzea Novojičínska je několik obrazů svatého Mikuláše. Ten na snímku je dílem novojičínského malíře
Antona Bergera (1798–1867). Kdy a kde se s Mikulášem a jeho družinou setkáte naživo, se dočtete v samostatném článku
na straně 5.
Text a foto: Radek Polách
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych vás tentokrát informoval
o několika investičních akcích, které
se podařilo v těchto dnech dokončit.
Nejvýznamnějším projektem pro
budoucnost města je vybudování
infrastruktury pro průmyslovou zónu.
Za šest milionů korun zde byly postaveny chodníky, autobusové zastávky
a veřejné osvětlení. Náklady v plné
výši pokryjeme z desetimilionové dotace od Moravskoslezského
kraje.
Tento investiční záměr má smysl nejen pro současné zaměstnance v CTP parku, což je šestnáct hektarů rozlehlá zóna vybudovaná v letech 2008 a 2009 soukromou společností CTP Invest
na pozemcích města. Novou infrastrukturu budou využívat rovněž
lidé zaměstnaní v sousední průmyslové zóně, kterou na rozloze
zhruba dvanácti hektarů buduje samo město.
Už jsme vykoupili pozemky, v příštím roce necháme zpracovat
projektovou dokumentaci pro územní řízení a na přelomu let
2018 a 2019 zónu zasíťujeme a připravíme pro investory. Samozřejmě i nadále intenzivně spolupracujeme se společností
CTP Invest a pomáháme jí získávat investory. CTP park bude,
podle posledních informací, kompletně zaplněn v příštím roce.
Jsem velmi rád, že se podařilo dodržet slib, který jsme dali
při otevírání nové mateřské školy při Základní škole Dlouhá.
Tedy, že zde do dvou let vybudujeme nové dětské hřiště. Myslím,
že se povedlo a nabízí dětem spoustu atrakcí. Kromě altánu,
šestiúhelníkové lavičky, skluzavky a pískoviště přibyly i nové
hrací prvky – proutěné tee-pee ze živé vrby, venkovní tabule na
kreslení, lanová houpačka nebo ruční lanová dráha.
Také proběhly drobné terénní úpravy, aby vznikl i svah na sáňkování. Ten bychom rádi využili při slavnostním otevření hřiště
pátého prosince, jehož se ujmou děti z mateřské školy s Mikulášem a čerty. Samozřejmě věříme, že napadne sníh. Investiční
akce vyšla na jeden a půl milionu korun.
Zároveň úspěšně pokračujeme v revitalizaci novojičínských
sídlišť. Během posledních šesti let jsme na ni vynaložili několik
desítek milionů korun včetně dotací. Zbývá už jen dokončit několik etap regenerace sídliště Bezručova–Riegrova. Přeměna sídliště ze sedmdesátých let minulého století začala před čtyřmi
lety a celková investice už přesáhla dvanáct milionů korun.
Náklady na letošní etapu dosáhly 6,6 milionu korun. V prostoru
mezi oběma ulicemi jsme nechali vyměnit chodníky a veřejné
osvětlení, vysadit novou zeleň a dodat odpadkové koše a lavičky.
V poslední etapě – nejspíše v roce 2018 – bychom chtěli řešit
také parkování na Bezručově ulici.
Tamní plocha po bývalém areálu Tonaku nyní slouží jako neoficiální parkoviště. Osobně si myslím, že by bylo vhodné postavit
zde, v blízkosti centra města, jeden bytový dům pro mladé rodiny.
Na druhé polovině plochy by mohlo vzniknout oficiální parkoviště
pro obyvatele sídliště.
V neposlední řadě mě těší, že se u domu s pečovatelskou
službou na ulici Pod Lipami podařilo vytvořit čtyři nová parkovací
místa. Splnili jsme tak dlouhodobý požadavek obyvatel domu.
Návštěvy, které sem za nimi přijíždějí, by už neměly mít problém
s parkováním (podrobnější informace v samostatném článku na
straně 3). Finišují také další investiční akce – například rekonstrukce salonků a oprava fasády na Hotelu Praha, zateplení
bytových domů na Bulharské ulici 9, 11 a 13, pod gymnáziem
dokončujeme workoutové hřiště. O těchto projektech však až
jindy.
Vážení spoluobčané, přeji vám pohodový advent a krásné
vánoční svátky
Jaroslav Dvořák
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Vzpomínka na válečné veterány
Emilie Bartoňová
Den válečných veteránů jsme si jedenáctého listopadu – ve
výroční den podpisu příměří mezi Spojenci a Německem v roce
1918 – připomněli také v našem městě. Kromě vzpomínkových
akcí a pietních aktů u pomníků padlým v obou světových válkách
se v Hotelu Praha o den dříve uskutečnilo slavnostní setkání Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu s válečnými veterány a účastníky odboje.
Několik osobností zde převzalo čestná uznání, pamětní plakety
a medaile, které jim předali předseda Českého svazu bojovníků
za svobodu Jaroslav Vodička a ředitel Krajského vojenského velitelství plk. Jaroslav Hrabec. Ocenění převzali také starosta Jaroslav
Dvořák a Městské kulturní středisko za výrazný podíl na uspořádání
důstojných vzpomínkových akcí u příležitosti stého výročí začátku
Velké války a sedmdesátého výročí osvobození naší země od fašismu.
Veteránů druhé světové války a účastníků odboje s přibývajícím
věkem a chatrnějším zdravím ubývá. Na celém Novojičínsku jich
žije jenom patnáct. Přibývá ale mladých novodobých veteránů,
účastníků vojenských mírových misí. Věříme, že tito lidé jednou
rozšíří naše řady.

Pietní akt se uskutečnil také na městském hřbitově.
Foto: Alena Hyvnarová

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Dvacáté první zasedání zastupitelstva města 10. listopadu:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města
od 1. června do 31. října, závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka
Nový Jičín – Hostašovice za rok 2015 a Svazku obcí regionu
Novojičínska. Vzalo na vědomí zprávu o hospodaření s byty
a nebytovými prostorami i průběžnou zprávu o postupu projektu
revitalizace areálu Hücklových vil. Zastupitelé schválili prodej
budovy bývalé Mateřské školy Trlicova 8 za 4 515 900 korun,
zapojení základních škol Komenského 66 a Komenského 68 do
Integrovaného regionálního operačního programu a podání
žádostí o dotace na modernizaci výuky a učeben. V rámci individuálních dotací rozdělili mezi sportovní kluby TJ Sokol Žilina,
TJ Nový Jičín, fotbalový klub, Lyžařský klub Svinec, hokejový
klub a oddíl házené přes dva miliony korun. Vydali čtvrtou změnu
územního plánu města a schválili plán zasedání zastupitelstva
města na rok 2017.
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Knihovna obnoví provoz

Anenská má nový přechod

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

V městské knihovně finišují práce na odstranění škod po říjnovém
požáru. Dětské oddělení by mělo být otevřeno pátého prosince,
dospělí si na zprovoznění půjčovny knih musejí počkat do druhého
ledna. Přestože oheň nebyl velký, saze a kouř způsobily škodu za
dva a půl milionu korun a městská organizace přišla přibližně
o čtrnáct tisíc knih. Obnova knihovny by měla být uhrazena z pojištění.
„Prostory jsme vyčistili a nechali vymalovat. V oddělení pro
dospělé, které bylo poškozeno více, probíhá pokládání koberců.
Čekáme na dodání žaluzií a na výsledky expertízy, která má posoudit stav počítačové techniky. Část počítačů jsme museli rovnou
vyřadit. Během prosince budeme doplňovat knižní fond,“ uvedla
vedoucí městské knihovny Renáta Domoráková.
Největší škodu napáchal kouř, který se výtahovou šachtou dostal
do všech pater historické budovy. „Dva tisíce knih se nám podařilo
vyčistit. Bez újmy zůstaly svazky, které byly ve skladu a ve výpůjčce
u čtenářů. Těch je asi osm a půl tisíce,“ dodala Domoráková. V nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele protipožárních čidel. Náklady na jejich pořízení by se měly pohybovat
okolo dvou set tisíc korun.

V Anenské ulici vznikl bezbariérový a osvětlený přechod pro
chodce. Na jeho realizaci se podílelo naše město společně se
Šenovem u Nového Jičína, na jehož území část stavby zasahuje.
Náklady přesáhly dvě stě sedmdesát tisíc korun, dvě třetiny zaplatila novojičínská radnice.
Anenská ulice tvoří hranici mezi Novým Jičínem a Šenovem
u Nového Jičína, přičemž silnice je ještě v katastru města. „Nechali
jsme na ní vyznačit přechod pro chodce a v obou jízdních pruzích
instalovat zpomalovací polštáře. Na naší straně silnice jsme vybudovali nový chodník, zároveň jsme museli odstranit stožár veřejného osvětlení. Nové osvětlení se signálními pásy jsme instalovali
u takzvané zebry,“ informovala Olga Veverková z odboru majetku,
rozvoje a investic s tím, že Šenov u Nového Jičína zajišťoval úpravu
chodníku a osvětlení na své straně. Přechod pro chodce v Anenské
ulici dlouhodobě chyběl.

Snazší parkování Pod Lipami
Marie Machková, tisková mluvčí
U domu s pečovatelskou službou Pod Lipami vznikla odstavná
plocha. Návštěvy, které přijíždějí za zdejšími obyvateli, by už neměly
mít problém zaparkovat auto. Na vybudování zpevněné plochy
město vynaložilo ze svého rozpočtu 177 tisíc korun.
„Prostor u domu s pečovatelskou službou má sloužit k dočasnému odstavení vozidla,“ řekl Michal Hub z odboru majetku, rozvoje
a investic městského úřadu. Stavebníky limitovaly inženýrské sítě,
na plochu se vejdou čtyři auta. „O místo na parkování pro návštěvníky našeho zařízení jsme dlouhodobě usilovali. Naši klienti a hlavně
jejich příbuzní jsou rádi, že se to podařilo,“ sdělila vedoucí organizace ProSenior Alice Hynčicová.

Stavebním zásahem vzniklo bezpečné místo pro přecházení silnice.
Foto: Marie Machková

Buďte ostražití! Zloději nespí
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
V předvánočním období lidé věnují svému okolí méně pozornosti
především proto, že mají hlavu plnou nakupování. Nosí v peněženkách více peněz než obvykle a pohybují se na místech, kde je mnoho
lidí. Snáze tak mohou přijít o peníze, platební karty či doklady. Jak
tomu zabránit?
Neztratit přehled
Důležité je mít své věci neustále pod kontrolou. Že jste byli okradeni, často zjistíte po delší době a na jiném místě. Měli byste si

všímat lidí v bezprostředním okolí, zvláště v obchodech, na nádražích, v dopravních prostředcích, u prodejních stánků a na dalších
místech, kde bývá tlačenice. Někdy kapsáři odvádějí pozornost
zinscenováním hádky, postrkováním a podobně. Poté náhle zjistíte,
že jste byli okradeni.
Nespouštějte proto svá zavazadla z dohledu. Především neodkládejte tašky a kabelky v obchodech do nákupního vozíku. Pozor
i na batohy na zádech! Na pozoru by měli být i samotní prodejci.
Pokud je osloví člověk, který nechce nakupovat, jen rozměnit
podezřele velké bankovky, může jít o podvodníka, kteří chce prodejce poplést a na směně peněz vydělat.
Auto není trezor
V bezpečí nemusejí být ani věci odložené v autě na parkovišti.
Nenechávejte ve vozidle viditelně odloženou kabelku, nakoupené
drahé zboží, plnou peněženku, mobilní telefon nebo notebook na
sedadle. Pokud vykládáte nákup z košíku do kufru vozidla, pozorujte
i bezprostřední okolí. Lidé si často neuvědomují, že auto není trezor
a že takové jednání zlodějům nahrává.
Ve snaze předcházet krádežím strážníci pravidelně kontrolují parkoviště a roztržité nebo neopatrné řidiče na rizika upozorňují. Pokud
ve vozidle potřebujeme zanechat cennější věci, je dobré umístit je
do kufru, aby nebyly vidět. Nezřídka lze na parkovišti spatřit vůz
s otevřeným kufrem nebo dveřmi, případně s klíčem ve dveřích nebo
zapalování.

Ilustrační foto.
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Kulatý stůl ke Stromu roku

Educa na Erasmu v Portsmouthu

Eva Balarynová, odbor majetku, rozvoje a investic

Šárka Nedělová, zástupkyně ředitele

Kulatý stůl k výběru vhodných kandidátů do soutěže Strom roku 2017
uspořádalo čtyřiadvacátého října Zdravé město Nový Jičín. Jeho účastníci
vybrali tři stromy, které budou v soutěži
pořádané Nadací Partnerství reprezentovat naše město.
Výběru předcházelo vyprávění pracovnic odboru životního prostředí o památných stromech v Novém
Jičíně a o zastoupení různých druhů stromů na území města. Přehled
se pro velký ohlas mezi účastníky objeví také i na městském webu.
„Děkujeme veřejnosti i zástupcům města, kteří nominovali dvanáct
stromů. Po hlasování u kulatého stolu dále postoupily tři s největší
šancí na úspěch. K nim nyní dohledáváme doplňující informace
a fotografie. V lednu nebo únoru vyhlásíme anketu, z níž vzejde
vítězný novojičínský strom, který přihlásíme do celostátní soutěže,“
nastínil další postup místostarosta a politik Zdravého města Ondřej
Syrovátka.
Informace a snímky trojice vybraných stromů najdete na
https://www.novyjicin.cz/zdravemesto/ a na https://www.facebook.com/zdravemestonovyjicin.

Tři týdny v anglickém přístavním městě Portsmouth strávilo deset
žáků oborů cestovní ruch a ekonomika a podnikání ze Střední odborné školy Educa. Jejich pracovní stáž byla součástí evropského programu Erasmus+.
Žáci pracovali jako asistenti marketingu, animátoři ve školkách,
asistenti manažerů řízení hotelových služeb, v turistickém informačním centru a maloobchodě. Zdokonalovali se v anglickém jazyce
a během pobytu v rodinách se sžili s jinou kulturou z pohledu životního
stylu, stravování nebo společenského života.
Portsmouth je univerzitní a multikulturní město, a proto měli také
možnost poznat studenty z různých částí světa a navázat s nimi přátelství. Díky programu Erasmus+ se na jaře příštího roku vypraví na
zahraniční stáže dalších šestadvacet žáků školy Educa. Jejich cílem
budou anglický Plymouth, francouzský Epinal a slovenský Lučenec.

Probírka v Hücklových zahradách
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
Zabezpečovací práce v porostech stromů a keřů rostoucích
v zahradách poblíž Hücklových vil v nadcházejícím zimním období
pravděpodobně upoutají pozornost návštěvníků rekreačního zázemí
našeho města. Zmíněné práce budou součástí připravované revitalizace zdejšího areálu.
Dlouhodobě neudržované historické výsadby i náletové dřeviny
mohou pádem kmenů nebo odlomením větví ohrozit bezpečnost
lidí. Proto po odstranění smrků napadených kůrovcem budou pokračovat probírky, při nichž budou pokáceny suché, silně prosychající
a poškozené stromy.
Jedná se o úvodní etapu obnovy bývalého parku, jež bude předcházet odbornému posouzení stavu zelených ploch a vypracování
koncepčního návrhu jejich obnovy. To vše s přihlédnutím k hodnotě
území, které představuje významný krajinný prvek s ekologicko-stabilizační, krajinotvornou, estetickou a historickou funkcí.
Práce podle zadání správce městské zeleně a po vydání příslušného povolení odborem životního prostředí provedou pracovníci střediska zeleně Technických služeb města Nového Jičína.
Využijí k tomu období vegetačního klidu, které potrvá do 31. března
2017.

Studenti prožili tři týdny na jihu Anglie. Foto: Michaela Fabíková

Deváťáci v České televizi

Ocenění pro Domov Duha
Dana Jančálková, ředitelka
Domov Duha získal Cenu kvality v sociální péči. Prestižní ocenění
v kategorii poskytovatelů pobytových služeb pro seniory obdržel
prvního listopadu v Rytířském sále horní komory Parlamentu ČR.
Pořádající Rada kvality ČR, Senát a časopis Ošetřovatelská péče
v uvedené kategorii hodnotily pětaosmdesát pobytových zařízení.
V případě Domova Duha ocenily zejména pestrou nabídku individuálních aktivit pro nepohyblivé uživatele vyžadující nejvyšší míru
podpory – reminiscence, mobilní zahrádky, vytváření podnětného
prostředí, do něhož zapojujeme i rodiny, a zavádění prvků bazální
stimulace do praxe. Vysoce hodnotí také rozšíření aktivit o cvičení
jógy, přizpůsobené potřebám seniorů, a jejich aktivní přístup ke
třídění odpadu.
Do Nového Jičína putuje rovněž Cena sympatie pro pracovníky
sociálních služeb, kteří svou prací dokazují oddanost této náročné
profesi zejména zvyšováním kvality poskytované péče. Letos ji
získala vedoucí přímé péče Domova Duha Jana Tořová.
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Na exkurzi do České televize Ostrava se druhého listopadu
vypravili deváťáci ze Základní školy Tyršova. V krátkém teoretickém úvodu se dozvěděli o poslání tohoto veřejnoprávního
média a seznámili se s pořady, vznikajícími právě v ostravském
studiu. Holky a kluci poté navštívili dvě vysílací studia, režijní
komplex a střižnu. Během prohlídkové trasy se jim kromě průvodkyně věnovali také technici, kteří je zasvětili do tajů vysílání,
úpravy zvuku, střihu či jiných televizních triků.
Text Roman Benčák, foto archiv školy
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Díky za vršky pro Natálku!
Natálka se narodila v sedmém měsíci těhotenství. Její dvojče
Davídek zdravotní problémy spojené s předčasným porodem
nezvládlo, Natálka bojuje dál a navzdory dětské mozkové obrně
a dalším postižením se snaží žít svůj život co nejlépe.
Velmi nám v tom pomáhá sbírka vršků z PET lahví, jichž se letos
podařilo nasbírat 1 991 kilogram. Výtěžek z jejich prodeje jsme
použili na zaplacení Natálčiny speciální rehabilitační léčby. Díky
ní začala v pěti letech chodit, což je úžasný posun.
V rehabilitaci je ale potřeba pokračovat. Na příští rok už máme
objednáno několik dalších pobytů. Proto, prosím, sbírejte víčka
i nadále. Pomůže nám to s další Natálčinou léčbou. Ráda bych
všem, kteří se do této akce zapojili – žákům i zaměstnancům škol,
v Novém Jičíně jmenovitě základních škol Jubilejní a Komenského
66, dále sportovcům, firmám, přátelům i rodině – za jejich pomoc
poděkovala.
Lenka Hlavinková, maminka

Strom života s dobrovolníky
Ladislav Blahuta
Dobrovolnickou službu zaměřenou na pozůstalé z řad dětí i dospělých nově zavedl zdejší Mobilní hospic Strom života. Cílem je vytvořit
těmto lidem zázemí, které jim umožní snáze se vyrovnat s úmrtím
rodiče nebo partnera. Garantem služby je humanitární organizace
ADRA, jež má s dobrovolnictvím dlouholeté zkušenosti.
Děti od 3 do 12 let se pravidelně scházejí v Klubu Stromeček. Je
to místo, kde se cítí bezpečně a mohou být veselé. Psychoterapeut
s nimi nenásilnou formou pracuje a pomáhá jim, zatímco ony vyrábějí,
malují, tvoří a jsou ve společnosti dalších dětí, které zasáhla stejná
událost. Také dospělí se scházejí kolektivně, v případě potřeby se
jim ale dobrovolníci věnují individuálně v jejich domácím prostředí.
Zájemci o novou službu, případně o práci dobrovolníka získají
bližší informace v Mobilním hospici Strom života – telefonicky na
čísle 553 038 016 nebo při osobní návštěvě na adrese Kostelní 71/37,
Nový Jičín.

Codeweek v Mendelově škole

Přes šedesát zájemců se zúčastnilo Dopoledne s informačními
technologiemi, jehož druhý ročník uspořádala Mendelova střední
škola ve spolupráci s Google Edu Group Novojičínsko. Zatímco
žáky základních škol nejvíce lákalo programování robotů a tvorba
počítačových her, dospělí se zajímali o 3D tisk, digitální fotografii
a virtuální realitu. Odborníci na informační technologie se zúčastnili workshopu na téma programování Apps Scriptů. Mendelova
střední škola zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří,
který se uskuteční ve středu 14. prosince ve všech jejích prostorách. Více informací najdete na www.mendelova-stredni.cz.

Bunkru jsou čtyři roky
Lucie Březinová, vedoucí zařízení

Tradiční Den s Mikulášem prožijí děti, mládež i dospělí v pondělí
5. prosince na Masarykově náměstí. Od 9.30 do 15.00 hodin
bude probíhat program pro děti z místních mateřských škol, školních družin a pro širokou veřejnost. Hlavní program začne
v 16.00 hodin a nabídne hudební vystoupení skupiny Kaczi a uskupení Cirkus trochu jinak, v jehož představení Pod křídly z nebes
nebudou chybět andělé, čerti a Ježíšek. V 17.00 hodin se slavnostně rozsvítí vánoční strom a návštěvníci si budou moci společně zazpívat koledy. Tímto dnem začne kulturní program na
Vánočním jarmarku, který potrvá do pátku 23. prosince.

Čtyři roky trvání oslavilo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub Bunkr. Poskytuje preventivní sociální službu mladým lidem
od třinácti do dvaceti let, kteří se ocitli v nepříznivých sociálních
situacích. Nabízíme jim podporu, aby se uměli rozhodovat, věděli,
co chtějí dělat, jak chtějí žít a aby se učili zvládat těžké situace
vlastními silami.
Bunkrem dosud prošel 131 klient. Od svého vzniku byl k dispozici
670 otevíracích dnů a zaznamenal 8 676 návštěv. Bunkráci – sociální
pracovníci – nesoudí průšvihy, ale zajímají se o problémy a pomáhají
hledat řešení. Nejvíce s klienty otevírají témata rodiny, práce, bydlení,
drog, sexu, partnerských vztahů, školy, vrstevnické skupiny, zdraví
a rizikového chování.
Pravidelně nabízíme tvořivé workshopy, filmová odpoledne, sportovní turnaje a preventivní programy, které vycházejí z aktuálních
potřeb klientů a dění ve světě. Přínosem služby je mimo jiné včasné
zachycování nežádoucího chování u dětí a mládeže.
V rámci Evropské dobrovolné služby k nám na jeden rok přicházejí
zahraniční dobrovolníci. Klienti jejich prostřednictvím poznávají
nové kultury, zvyky, tradice a jazyky. Dosud u nás působili Španělka
a dva Rumuni, zanedlouho přivítáme dívku z Arménie.
Klub je k dispozici od pondělí do čtvrtka, vždy od 14.30 do
19.00 hodin v suterénu budovy na parkovišti u tržnice.

Mezinárodní úspěch studentek

Stříbrný úspěch na Dominu

Miroslav Rešl, s využitím tiskové zprávy

Alena Lowaková, zástupkyně ředitelky

Studentky Masarykovy univerzity Kateřina Rešlová z Nového Jičína
a její slovenská kolegyně Natália Poláková reprezentovaly své země
se společným projektem sociálního podnikání na prestižní startupové konferenci s názvem ASEM Passion preneur´s Challenge
v Indonézii, kterou uspořádalo tamní ministerstvo zahraničních věcí.
Jako jediný evropský tým postoupily do finále mezi pět nejlepších
projektů. Ve výroční den vzniku Československa představily svůj
nápad, jak podpořit lokální podnikatele a řešit nezaměstnanost mládeže v Evropské unii, před zástupci vlády, zastupitelských úřadů
a investorů z asijského podnikatelského sektoru. Jejich kreativní
myšlenka s názvem Workloc získala třetí místo a ocenění publika za
nejoblíbenější začínající projekt.

Vlasta Foltová ze Základní školy Komenského 68 obsadíla druhé
místo ve finále šestého ročníku národní soutěže Domino, v níž učitelé
prostřednictvím svých prací představili vlastní výukové projekty
s využitím digitálních technologií.
Finálové kolo bylo součástí celostátní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, která se uskutečnila
v polovině listopadu v Seči. Postoupilo do něj deset pedagogů z celé
republiky. Vlasta Foltová se prezentovala prací nazvanou Region
Novojičínska. Odborná komise hodnotila dynamiku a uživatelskou
přívětivost, originalitu a grafiku, motivaci, interaktivitu, metodiku,
otevřenost pro změnu a ověření ve výuce. Podle jejího vyjádření byly
všechny práce na vysoké úrovni na výsledky byly velice těsné.

Prožijte Den s Mikulášem!
Iva Pollaková, odbor školství, kultury a sportu
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Montessori třídy a Ježíšek

Škola života má Pedagoga roku

Kateřina Ondřejíková a Martina Dostálová, učitelky

Miroslav Novák, sociální pracovník

Děti a rodiče z obou tříd Montessori, působících v Základní škole
Tyršova, se sešli třetího listopadu na společném odpoledním tvoření na téma Jak vypadá Ježíšek. Atmosféra byla příjemná, přátelská a inspirující. Děvčata a chlapci s rodiči ztvárnili svou
představu jedinečné postavy, díky níž nacházíme pod stromečkem
vánoční dárky. Výtvory byly velmi zdařilé a veřejnost si je bude
moci prohlédnout na stejnojmenné výstavě, kterou školní družina
uspořádá v prosinci ve výstavní síni Stará pošta. Podrobnosti
v programu Městského kulturního střediska na straně 11.

Ředitel denního stacionáře Škola života Michal Holáň získal
cenu Pedagog roku 2016 v oblasti asistent, speciální a sociální
pedagog, kterou mu udělila Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Ocenění je určeno absolventům této fakulty, kteří dosáhli
mimořádných úspěchů v pedagogické práci a zároveň mají respekt
odborné i rodičovské veřejnosti, opatrovníků a klientů.
Oceněný je spoluzakladatelem místní organizace Sdružení pro
podporu lidí s mentálním postižením v České republice a průkopníkem služeb ambulantního typu – denního stacionáře v Novém
Jičíně. Své pedagogické a sociální zkušenosti zúročuje již více
než dvacet let ve Škole života, která je nejen sociální službou
s téměř dvacetiletou historií, ale i fakultním zařízením uvedené
vysoké školy.

Nadané děti poznávaly město

Ondráš oslavil jubileum
Jitka Buchlovská

O historii Nového Jičína se v listopadu zajímali členové Klubu
nadaných dětí, který od minulého roku působí při Základní škole
Komenského 68 a spolupracuje také s Mensou. Děti se zúčastnily
lektorského programu v Žerotínském zámku, a protože je Nový
Jičín město klobouků, nějaké si samy vyrobily. Nezůstaly ale
pouze ve svém rodném městě a navštívily Planetárium v Ostravě.
Plynule tak přešly na nové téma – Za poznáním vědy a techniky.
Klub nyní navštěvuje čtyřicet nadaných dětí, které mají o jednotlivé
aktivity zájem, učí se jeden od druhého a vzájemně spolupracují.
Na cestě za poznáním je čeká ještě šest různých okruhů, které
důkladně prozkoumají.
Text a foto: Barbora Kamasová

Dvacet let Přechodů Beskyd

Koncert Pěveckého sboru Ondráš k jeho pětašedesátinám se
uskutečnil jednadvacátého října na domácí scéně Beskydského
divadla. Vystoupení to bylo mladistvé, slavnostní, vzpomínkové,
nadčasové a neslo se v tónech klasiků české hudby i v lidových
rytmech.
Fotografie připomněly sboristům i posluchačům důležité sborové
události posledních let: zájezd do francouzského Lyonu i účast
na festivalech v litevském Vilniusu a v Toskánsku. Na tradiční jarní
koncerty si Ondráš zval vždy zajímavé hosty, například zdejší
základní a mateřskou školu speciální a Sextet Pohoda, kapelu
Stanley’s Dixie Street Band z Kopřivnice nebo bubenickou skupinu
Kubuku. Tajemnou Symfonii Moravia hustopečského rodáka Jana
Šimíčka provedl s Janáčkovou filharmonií a jeho otci Františkovi
věnoval loňský podzimní duchovní koncert.
Hostem letošního slavnostního koncertu byl Pěvecký sbor Bílovec, který pod taktovkou dirigenta Jiřího Šikuly přednesl v samostatném vstupu skladby Antonína Dvořáka a Zdeňka Lukáše.
Vrcholem programu bylo společné provedení kantáty Bohuslava
Martinů Mikeš z hor za doprovodu houslistů Jany Jánošíkové
a Petra Pukovce, violistky Heleny Friedlové a klavíristky Vendulky
Bervicové.
Tenorové sólo procítěně zazpíval Jaroslav Najzar a obdiv sklidila
výborná sopranistka Renáta Heraltová. Skladatelovo nejniternější
vyznání lásky k rodné zemi umocnili žáci sedmého ročníku tanečního oboru základní umělecké školy se svými sólisty Evou Nejezchlebovou a Ondřejem Glogarem pod vedením učitelky Ilony
Rudelové.

Jiří Pauk, Klub českých turistů
Sedmadvacet pěších a dva cykloturisté se zúčastnili jubilejního,
dvacátého ročníku Přechodu Beskyd, který o posledním říjnovém
víkendu prodlouženém o státní svátek uspořádal novojičínský Klub
českých turistů.
Na úvod jsme vyrazili od kaple v Bílé na Třeštík a Masarykovu
chatu na Bumbálce do slovenské částí Beskyd – přes Smutníky
a Vyšný Kelčov do Korni, kde jsme měli zajištěn nocleh. Následující
den jsme se rozdělili. Část šla přes poutní místo Živčáková, které je
velkou atrakcí Turzovky, ostatní přímo přes Turzovku-Predmier na
Konečnou a přes Bílý kříž na Švarnou Hanku. Třetí den jsme si dali
hvězdicový rozchod. Přes Lysou horu, Radhošť a Ostravici jsme
zamířili do svých domovů.
Švarnou Hanku jsme si ke druhému noclehu nevybrali náhodně.
Přespávali jsme na ní už při nultém ročníku! Ptáte se, co za uplynulých
dvacet let vedlo 483 turistů k tomu, aby se vzdali svého pohodlí
a našlapali po horách a dolinách 1 550 kilometrů sluncem, mlhou,
deštěm i sněhem? Aby například devětkrát během jediného dne byli
na Lysé hoře a Smrku? A jak se při tom mohou smát a radovat?
Odpověď je prostá: Mají hory rádi!
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Slavnostní koncert byl nádherným uměleckým zážitkem
Foto: Oldřich Münster
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Názory zastupitelů
Václav Dobrozemský: Na posledním jednání zastupitelstva
jsme otevřeli problematiku odměňování místostarosty Pavla Rozbroje v souvislosti s jeho rezignací a zvolením do funkce místostarosty, i ve věci poskytnutí daru 20 tisíc korun, schváleného
radou. Důvod? Garant projektu MHD, Čertovy stezky, cyklopruhy,
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice. Máme za to,
že jde o činnosti, za které je odměňován v rámci výkonu funkce
místostarosty, a dochází zde k obcházení zákona. Více v samostatném článku.

Miroslav Rešl: V závěru roku se mnozí zamýšlíme a bilancujeme
uplynulé měsíce, někteří si dáváme i předsevzetí. Mé hodnocení?
Tak osobní, lživou a nekorektní antikampaň proti svému starostovi
Nový Jičín ještě nezažil. To, kam až jsou zlí a mstiví místní lidé
schopni zajít, nemá obdoby v celé republice. Je to vznik nové kultury, kterou chceme tolerovat? Já ne. I nadále se budu snažit být
dobrým, čestným a pracovitým člověkem, jenž vytváří zázemí
dobrým a čestným lidem.
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/.

Pozvánky
• Mikuláš i gospely v Orlovně
Dvě adventní akce pro veřejnost bude hostit Orlovna v místní části
Loučka. V úterý 6. prosince v 16.00 hodin si děti i rodiče mohou
užít Odpoledne s Mikulášem, plné her, tance, zpěvu a povídání. Program zakončí překvapení a dětská diskotéka. Neděle 18. prosince
od 16.00 hodin bude patřit koncertu pop gospelové skupiny Good
Work Paprsky. Vstupné bude dobrovolné.
• Předvánoční jarmark Cowo Nowo
Přehlídku originálních dárků pod stromeček pořádá zdejší coworkingové centrum Cowo Nowo v sobotu 10. prosince od 9.00
do 13.00 hodin v budově gymnázia. Své výrobky tady představí
okolo dvaceti prodejců. K vidění a ke koupi budou například autorská
móda, originální doplňky, šperky, šité výrobky a domácí kosmetika.
Vstup bude volný. Více informací najdete na http://cowonovo.cz/.
• Hledáme nové rodiče – pěstouny!
Máte volné místo u stolu i ve svém srdci? Přijďte v neděli 11. prosince od 15.00 do 17.00 hodin prožít adventní odpoledne do sídla
Husova sboru na Sokolovské ulici 26. Přímo od pěstounů se dozvíte,
jaké je to mít dítě v pěstounské péči, rádi se s vámi podělí o své
všední radosti i starosti. Setkáním bude provázet pěstounka Libuše
Pavelková, svým zpěvem ho zpříjemní CM Gospel z Příbora.
• Advent a Nový rok s Puellae et Pueri
Dva koncerty – adventní a novoroční – uspořádá smíšený sbor
Puellae et Pueri. První z nich se uskuteční v neděli 11. prosince
v 15.00 hodin ve Španělské kapli, druhý, v němž vystoupí společně
s mužským vokálním tělesem Sextet+, proběhne v neděli 8. ledna
v 15.00 hodin v kostele svatého Martina v Šenově u Nového Jičína.
• Zpívej v čase vánočním
Pěvecký sbor Ondráš a jeho host, dětský pěvecký sbor Senzaband
působící při Základní umělecké škole ve Frenštátě pod Radhoštěm,
zvou všechny příznivce na své vánoční koncerty. První proběhne
v sobotu 17. prosince v 17.00 hodin v Beskydském divadle, druhý
ve čtvrtek 29. prosince v 18.00 hodin ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Přijďte se zaposlouchat do oblíbených vánočních písní
v pestrobarevném provedení tak, jak už to o vánočním čase bývá...
• Zvonky dobré zprávy ve Straníku
Benefiční koncert ve prospěch oprav evangelického kostela v Hodslavicích se uskuteční v neděli 18. prosince v 15.00 hodin v Klubu
seniorů ve Straníku. Vystoupí soubor Zvonky dobré zprávy z Ratiboře
a Kateřinic, který interpretuje hudební díla na sady ručních zvonků
a zvonů. Je to první a donedávna jediné seskupení v České republice,
jež se této hře věnuje. Vstupné bude dobrovolné.
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• Přijďte na setkání sběratelů!
Příležitost k výměně nebo nákupu nových přírůstků nabídne setkání
sběratelů, které se uskuteční ve středu 21. prosince od 14.30 do
16.30 hodin v Klubu důchodců na ulici Msgr. Šrámka 13. Zájemci
tak budou moci rozšířit své sbírky známek, pohlednic, odznaků
a mincí. Vstup bude volný.
• Vánoční bohoslužby
Římskokatolická církev pořádá vánoční bohoslužby v Novém
Jičíně v těchto termínech: So 24. 12. – 6.45 (farní kostel), 15.00 (pro
děti a rodiče – Španělská kaple), 23.00 hod. (půlnoční – farní kostel),
Ne 25. 12. – 7.30, 10.00 (farní kostel), 18.30 (Španělská kaple),
Po 26. 12. – 7.30, 10.00 (farní kostel), 9.00 (Žilina), 18.30 (Španělská
kaple), Pá 30. 12. – 6.45, 17.00 (farní kostel), So 31. 12. – ranní mše
nebude, 15.00 (farní kostel), Ne 1. 1. – 7.30, 10.00 (farní kostel),
18.30 (Španělská kaple).
Bohoslužby Českobratrské církve evangelické se uskuteční na
dvou místech. Modlitebna v Janáčkových sadech: So 24. 12. ve
14.00 hod. (s vánoční hrou dětí), Ne 25. 12. v 9.00 hod., Ne
1. 1. v 9.00 hod. Dům seniorů ve Straníku: Ne 25. 12. v 10.45 hod.,
Po 26. 12. v 9.30 hod. (dětská vánoční slavnost).
Vánoční bohoslužba Církve československé husitské proběhne
v sobotu 24. prosince v 17.00 hodin v její budově na Sokolovské
26.
• Pohyblivý betlém uvidíte ve Španělské kapli
Pohyblivý betlém mohou o Vánocích spatřit návštěvníci Španělské
kaple. Slavnostní otevření se uskuteční při mši svaté na Štědrý den
v 15.00 hodin. Potom bude k vidění vždy dopoledne a odpoledne
až do Nového roku. Po Novém roce pouze hodinu před a hned po
skončení mše, která se bude konat v 18.00 hodin, nebo podle domluvy. Rozpis bude před Vánocemi vyvěšen na dveřích Španělské kaple,
na nástěnce u farního kostela a na webu farnosti www.fnj.cz.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce do klubových prostor na baště
městského opevnění ve čtvrtek
8. prosince v 17.30 hodin na přednášku Kamila Mrvy nazvanou
Tvorba ateliéru Kamil Mrva Architects, spojenou se křtem knihy
Kamil Mrva Architects 2010–2016. Ve čtvrtek 15. prosince klubové
prostory ožijí dětským vánočním jarmarkem a ve středu 28. prosince v 18.00 hodin tradičním vánočním posezením při cukrovinkách, připravených našimi členkami. K tanci a poslechu bude hrát
Josef Wágner. Zároveň popřejeme pevné zdraví a štěstí našim
jubilantům. Výbor Klubu přeje radostné Vánoce a pokoj všem lidem
dobré vůle.
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Dobroslav Líbal a městská památková rezervace
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
V příštím roce si připomeneme padesáté výročí vyhlášení historického jádra
Nového Jičína za městskou památkovou rezervaci. Tento krok uchránil nejhodnotnější část kulturního dědictví
našeho města do současnosti a zabránil
drastickým zásahům do historických
objektů.
Dne 18. ledna 1967 prohlásil ministr
školství a kultury profesor Dr. Jiří Hájek
podle zákona č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách a podle vyhlášky ministerstva školství a kultury číslo 181/1959
Dobroslav Líbal (1911–2002)
Foto: Muzeum Novojičínska o památkových rezervacích historické
jádro Nového Jičína za památkovou
rezervaci. Současně stanovil, že účelem prohlášení je „zabezpečit
této části města zvýšenou ochranu, jakožto jedinečnému historickému a uměleckému dokladu vývoje architektonické tvorby, který
se zachoval v hodnotách urbanistických a stavebních, ukazujících
jednotnou renesanční výstavbu města i jako hmotného dokladu
společenského života v minulosti, a zajistit uplatňování péče o jeho
zachování, konzervaci a obnovu v rámci naší socialistické výstavby
tak, aby jako organická součást nového životního prostředí sloužil
kulturním a hospodářským potřebám pracujících.“
Obvod památkové rezervace byl vymezen hranicí probíhající od
tehdejšího náměstí Čs. armády, ulicemi Tyršovou, Nikose Belojanise a Sokolovskou. Velkou zásluhu na tomto aktu měl přední
český historik architektury a urbanismu Dobroslav Líbal. Právě on
se zasloužil o zpracování základního stavebně-historického průzkumu města Nového Jičína a stal se hlavním garantem vyhlášení
městské památkové rezervace.
Narodil se před sto pěti lety v Praze. Po absolvování práv vystudoval dějiny umění na Univerzitě Karlově. V letech 1954–1986 pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst

Plán Městské památkové rezervace Nový Jičín z doby jejího vyhlášení.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

a objektů, kde vytvořil evropsky respektovanou metodiku stavebně-historických průzkumů. V roce 1966 vedl odborný tým pracovníků památkové péče při dokumentaci připravovaného vyhlášení Městské památkové rezervace Nový Jičín. Od roku
1990 přednášel na Univerzitě Karlově. O pět let později získal
výroční Evropskou cenu památkové péče a v roce 1999 Státní
cenu za památkovou péči.

Churchillův klobouk je z Tonaku!
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Novojičínské muzeum vlastní unikátní kolekci klobouků a pokrývek
hlav slavných osobností. V posledních letech se aktivně podílí na
dalším průzkumu fondů paměťových institucí. Jedním z výsledků
byla také výstava Klobouk dolů! v Senátu Parlamentu České republiky.
Při této příležitosti se představily také sbírky Národního muzea
a Vojenského historického ústavu v Praze. Uplynula řada let a každý
z partnerů tohoto projektu získal do svých fondů nové přírůstky.

Tento klobouk Winstona Churchilla vznikl v novojičínské továrně.
Foto: Národní muzeum
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Muzeum Novojičínska se tak dnes může pochlubit kolekcí pokrývek
hlav slavných olympioniků Jiřího Rašky, Dany a Emila Zátopkových.
Naopak Národní muzeum získalo před rokem pro svou sbírku
novodobé módy zcela nečekaný přírůstek od vnuka sira Winstona
Churchilla (*30. 11. 1874 zámek Blenheim – †24. 1. 1965 Londýn).
Světoznámý politik se zapsal do historie Velké Británie zvláště za
druhé světové války. Vedle nezbytného doutníku je na historických
fotografiích a filmových záběrech často zachycen s cylindrem či
kloboukem.
V roce 1953, kdy působil opět jako premiér Spojeného království,
si v Londýně zakoupil nový klobouk šedohnědé barvy se světle
hnědou rypsovou stuhou po obvodu dýnka. Churchill ho nosil ve
volných chvílích při procházkách se svým psem. Výrobce plstěného
klobouku je uveden na kožené potní pásce: „Hückel“. Na hedvábné
podšívce je vytištěno barevné logo.
Po bližším zkoumání a ověření logotypů vyšlo najevo, že klobouk
pochází z poválečné produkce novojičínské firmy Tonak, n. p. v tehdejším Československu. Po znárodnění firmy Johann Hückel’s
Söhne v roce 1945 se tonakovské výrobky označovaly novým
názvem, ale pro export zboží na Západ bylo nutné opatřit klobouky
značkou Hückel.
Tonak tak činil protiprávně, ochranná známka a logo byly duševním
vlastnictvím rodiny Hücklů a v této věci se vedly dlouhé soudní
spory. Novojičínské výrobky by, navzdory své kvalitě, po druhé světové válce na západních trzích se jménem Tonak neuspěly. Jméno
Hückel bylo světovým fenoménem i v poválečném období.

Novojičínský zpravodaj
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Velká válka v novojičínském tisku – září a říjen 2016
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv
S příchodem podzimu 1916 se situace ve městě ani na frontě příliš
neměnila. Ofenzíva na Sommě si žádala stále další oběti na obou
stranách. Fronta se posouvala jen po pár kilometrech, oběma směry.
Ani použití nového britského vojenského opancéřovaného vozidla
zvaného tank stav jednoznačně nezvrátilo.
Za posílením ducha i těla
Začátkem září se vrátila poslední skupina dívek z prázdninového
domu na Požaze, studenti státní reálné školy se vypravili na závěrečný
výlet s Fritzem Kubienou, učitelem hudby na odpočinku. V sobotu
čtyřiadvacátého září se z Lipníku nad Bečvou, kam dojeli vlakem,
vydali přes Helfštýn a Teplice nad Bečvou k Hranické propasti a do
Hranic.
Tak jako minulý rok se uskutečnilo jedenáct pochodů v blízkém
i vzdálenějším okolí. Během procházek podél Odry, do Hukovic,
Suchdolu nad Odrou, Německého Jeseníku (dnes Jeseník nad
Odrou), ale také do Oderských vrchů, na fulnecký zámecký kopec,
do Javorníků a údolí Bečvy děti poznávaly vlastivědu rodného kraje
a zároveň se zdokonalily ve znalostech zoologie, botaniky, geomorfologie a geologie a posílily své tělo.
Při sestupu z Velkého Javorníku za svitu měsíce a loučí přes Veřovický les do Mořkova je opět doprovázely tóny louten a mandolín.
Společně podnikli i dvoudenní výlet. Po deštivém výstupu na Lysou
horu se jim v ranních hodinách stal odměnou nádherný výhled na
vrcholky a hřebeny hor, vystupující z mlžného moře. Druhý den se
vydali dále na Bílý kříž a přes uherské území do údolí Bílé.
Třetí válečný školní rok začal šestnáctého září společnou bohoslužbou. Čtyři různé novojičínské vzdělávací ústavy se dělily o jednu
školní budovu a místnosti v soukromých domech. Podmínkou zápisu
bylo doložené potvrzení o očkování.
.
Bezmasé dny a pivní limity
Od patnáctého září byl z nařízení ministerstva vnitra zaveden
v domácnostech i hostincích již třetí bezmasý den. Aby se zmírnil
dopad nedostatku masa na trhu, museli se obyvatelé města v pondělí,
středu a pátek omezit ve svých stravovacích návycích.
O příliš velkou oběť nakonec nešlo. V pondělí a pátky směly maso
nahradit buřty, klobásy, jitrnice, jelita nebo tlačenka a ve středu ovčí
maso, které na trhu zastupovalo nedostatkovou zvěřinu. Kolik obyvatel především z nižších příjmových skupin, obzvláště osamělých
matek, ale při vysokých cenách masných výrobků drželo bezmasé
dny i celé týdny, autor článku neuvádí.
Také pivovary omezovaly produkci piva, především kvůli nedostatku obilí na výrobu pečiva. Snížení spotřeby mělo pomoci domácímu zázemí i válečné frontě. Během týdne směli hostinští nalévat
mezi 7. a 10. hodinou večer, o nedělích a svátcích mezi 4. a 10. hodinou, a to pouze půl litru na zákazníka a litr, pokud někdo přišel
se džbánem takzvaně „přes ulici“.

Pozdrav z pivovaru Bocheta.

Foto: Státní okresní archiv NJ

Milovníci zlatavého moku ale velmi rychle přišli na způsob, jak vyhlášku obejít, a ve velkém se začali věnovat hospodské turistice. Občas
tak jedněmi dveřmi vešli do lokálu, vypili přidělenou sklenici a jinými
dveřmi se po chvíli vrátili. Nebo ve větších hospodách vypili sklenici
v každé místnosti, případně k získání většího objemu dopomohli rodinní
příslušníci.
Někteří hospodští proto prodej piva přes ulici zrušili. Hospody tak
byly neustále plné průběžně se obměňující obsadou a na spotřebě se
omezení příliš neprojevilo. Autor článku proto navrhoval zavedení přídělových lístků na pivo. V polovině září byla zavedena jednotná míra
pro všechny. V lokále i přes ulici zákazník získal litr, respektive dva
půllitry piva.
Mleté žaludy namísto kávy
Zásobování obecně se potýkalo s problémy. V přídělové mouce se
objevili desetimilimetroví červi. Ztracené a ukradené potravinové lístky
nebyly nahrazovány. Snížily se příděly surového tuku, jedlého oleje
a výrobků ze sádla. Předražování úřady exemplárně trestaly vysokými
pokutami a pobytem ve vězení na několik hodin i dnů. Kvůli nedostatku
tuku se změnilo složení mýdla, které nyní obsahovalo větší podíl kaolinu.
Návody, jak nedostatkové zboží nahradit, na sebe nedaly dlouho
čekat. Káva měla být nahrazena práškem ze žaludů a máslo rostlinným
tukem z bukvic, žaludů, jírovce nebo švestkových pecek.
Teplé říjnové počasí přálo houbám, a tak noviny vybízely ke sběru
v místě obvyklých druhů – bedel, holubinek, ryzců, lišek, kozáků, václavek, čirůvek, lošáků jeleních, krásnoporek žemliček, chřapáčů kadeřavých nebo kuřátek sličných. Z oběhu byly stahovány niklové mince,
odvezeny byly i zvony z farního kostela a Španělské kaple.

Snímání zvonu z farního kostela.

Foto: Státní okresní archiv NJ

Značnou pomocí v práci se ukázalo být zavedení letního času, který
skončil v noci ze třicátého září na první říjen. Redakce konstatovala
jeho úplné vítězství. Přinesl lidem úsporu peněz na osvětlení i radost
ze života, protože po konci práce měli hodinu slunečního svitu navíc.
Nutnost svítit kvůli rannímu šeru posledních dnů však z posunu času
o hodinu zpět udělala vítanou změnu.
Stále ochotní pomoci druhým
Ani nedostatky v zásobování neodradily obyvatele města od pomoci
potřebnějším. V okrese byly ubytovány dva tisíce uprchlíků z Haliče,
většinou polských sedláků, s celým svým majetkem a dobytkem.
Slovy autora článku lidí politováníhodných, kteří už podruhé museli
opustit své domovy. Místní obyvatelé je přijali dobře, což dokazují
četné dary. Například firma J. Hückel’s Söhne věnovala ve prospěch
uprchlíků z Bukoviny ve Fulneku dva tisíce korun. Starost redakci
dělaly děti uprchlíků, především jejich vzdělání.
Prvního října se v novinách objevila zpráva o možnosti exhumace
těl padlých vojáků a jejich převozu domů, jež se týkala i padlých na
území generálního gouvernementu Srbsko. Pro mnoho rodin vítaná
zpráva, zvláště před Dušičkami. Rozsvěcet svíce na hrobech svých
blízkých kvůli šetření tukem ale nesměli. Peníze, jež by vynaložili na
osvětlení nebo výzdobu hrobů, Novojičínští poukázali na různé fondy
a sbírky.

Novojičínský zpravodaj

9

Prosinec 2016
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Čtvrtek 1. prosince v 19.00 hod. – malý sál • SETKÁNÍ EPOCH –
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO • Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda –
housle, Miroslav Zicha – violoncello. Kruh přátel hudby.
■ Pátek 2. prosince v 17.00 hod. • Rob Becker: CAVEMAN • Nechejte
se rozesmát až k slzám slavnou one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou. Hraje Jakub Slach.
■ Sobota 3. prosince v 19.00 hod. • ONDŘEJ HAVELKA A JEHO
MELODY MAKERS: BUDE TO JINAK! • Vyprodáno.
■ Středa 7. prosince v 19.00 hod. • Julie Steinová, Sam Bobrick:
PAN SHELDON A JEHO MATKA PANÍ LEVIOVÁ • Pan Sheldon a jeho
matka si mění dopisy tak dlouho, až zjistí, že ačkoliv spolu nedokázali
žít v jedné domácnosti, tak si prostě chybějí. Režie: Viktor Polesný. Hrají:
Naďa Konvalinková, Jan Zadražil. Předplatné skupiny A.
■ Sobota 10. prosince v 16.00 hod. • Josef Kainar: ZLATOVLÁSKA
• Nový muzikál na motivy klasické pohádky. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 12. prosince v 16.30 a v 19.00 hod. • VÁNOČNÍ KONCERT
• Účinkují žáci ZUŠ Nový Jičín. Více informací v programu ZUŠ.
■ Úterý 13. prosince v 19.00 hod. • Gene Brewer: K – PAX, SVĚT
PODLE PROTA • Hra možná o člověku, možná o mimozemšťanovi,
která vás nenechá klidnými. Režie: Petr Halberstadt. Hrají: Radim Fiala,
Petr Halberstadt, Markéta Planková/Marika Procházková, Eva Novotná,
Michal Bumbálek a další. Předplatné skupiny P.
■ Středa 14. prosince v 19.00 hod. • Petr Kolečko: ŽENA ZA PULTEM
2 PULT OSOBNOSTI • Legendární vševědoucí levicová prodavačka se
vrací ve vizionářské komedii. Režie: David Drábek. Všechny role hrají
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser.
■ Pátek 16. prosince v 17.00 hod • MICHALOVA BRNKAČKA ANEB
KDYŽ SE MICHAL DOBŘE NALADÍ
■ Sobota 17. prosince v 17.00 hod. • ZPÍVEJ V ČASE VÁNOČNÍM •
Vánoční koncert Pěveckého sboru Ondráš a jeho hosta, Dětského pěveckého sboru Senzaband z Frenštátu p. R. Více informací v rubrice Pozvánky
na straně 7.
■ Úterý 20. prosince v 17.00 hod. – malý sál • VÁNOČNÍ KONCERT
• Účinkují žáci hudebního oboru ZUŠ Nový Jičín. Více informací v programu ZUŠ.
■ Pondělí 26. prosince v 16.00 hod. – Trámový sál Žerotínského zámku
• ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT • Tradiční koncert Komorního orchestru
P. J. Vejvanovského. Více informací v programu Muzea Novojičínska.
Připravujeme:
■ Sobota 7. ledna v 15.00 a v 18.00 hod. • 22. NOVOROČNÍ KONCERT
• Účinkují sbor ZUŠ Ondrášek a jeho přípravné sbory.
■ Pondělí 9. ledna ve 20.00 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: DÍVKA
A TĚLO (Arnošt Lustig) STOP (Tomáš Poláček) • Literární pokus
Arnošta Lustiga o konečné zúčtování s tématy, která poznamenávají
celou jeho tvorbu – na jedné straně nepochopitelnost nacistické myšlenky
na vyhlazení Židů a láska k životu a ke všemu tělesnému na straně druhé.
■ Úterý 10. ledna v 19.00 hod. • Karel Jaromír Erben, Karel Brožek:
KYTICE • Výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou.
Předplatné skupiny B.
■ Neděle 15. ledna v 16.00 hod. – malý sál • Tomáš Jarchovský:
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO • Na motivy klasického příběhu o ptáčeti, které
se musí vypořádávat s tím, že vypadá jinak než ostatní. Předplatné skupiny Rolnička.
■ Úterý 17. ledna v 19.00 hod. • Woody Allen, Ondřej Sokol: PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA • Rozkošně bláznivá komedie
podle filmu Woodyho Allena. Předplatné skupiny D.
■ Čtvrtek 19. ledna v 19.00 hod. – malý sál • MANŽELSKÉ KONTRAPUNKTY • Kristina Fialová – viola, Petr Nouzovský – violoncello.
Kruh přátel hudby.
■ Středa 25. ledna v 18.00 hod. • Gabriela Preissová: GAZDINA
ROBA • Drama o krásné a hrdé švadleně Evě. Předplatné skupiny S.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ANDĚL PÁNĚ 2 • Čtvrtek 1. prosince – úterý 6. prosince
v 17.30 hod. • Anděl Petronel a čert Uriáš jsou zpět v pokračování úspěšné české pohádky. 90 min.
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■ SANTA JE POŘÁD ÚCHYL! • Pátek 2. prosince – sobota 3. prosince
ve 20.00 hod. • Středa 7. prosince – čtvrtek 8. prosince ve 20.00 hod.
• Billy Bob Thornton je zpět v jedné ze svých nejlepších filmových rolí.
Komedie, 92 min., titulky.
■ PŘÍCHOZÍ • Neděle 4. prosince – pondělí 5. prosince ve
20.00 hod. • Na Zemi přistanou mimozemšťané. Doktorka lingvistiky
Amy Adams má zjistit, proč přišli. Sci-fi, 117 min., titulky.
■ DOCTOR STRANGE • Úterý 6. prosince ve 20.00 hod. • 3D • Marvelovský comics s Benedictem Cumberbatchem. 130 min., dabing.
■ FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT • Středa 7. prosince
v 17.00 hod. • 2D • Čtvrtek 8. prosince v 17.00 hod. • 3D • Středa
14. prosince v 17.00 hod. • 2D • J. K. Rowlingová vás zve do nové
epochy kouzelnického světa. Fantasy, 133 min., dabing.
■ ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA • Pátek 9. prosince
– sobota 10. prosince v 17.30 hod. • Příběh statečné dívky, která zažívá
nebezpečná a úžasná dobrodružství. Animovaný, 114 min., dabing.
■ UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY • Pátek 9. prosince ve 20.00 hod.
• 3D • Sobota 10. prosince ve 20.00 hod. • 2D • Pondělí 12. prosince
– úterý 13. prosince v 17.30 hod. • 2D • Pokračování úspěšné filmové
série. Akční horor, 120 min., titulky.
■ PAŘBA O VÁNOCÍCH • Neděle 11. prosince – úterý 13. prosince
ve 20.00 hod. • Velkolepý vánoční večírek, který se poněkud vymkne
z rukou. Komedie, 105 min., titulky.
■ BRATŘÍČEK KAREL • Středa 14. prosince ve 20.00 hod. • Snímek
přibližuje spoustu neznámých událostí ze života Karla Kryla a představuje
zajímavé archivy, které zatím nebyly širší veřejnosti známy. Dokument,
79 min., česky.
■ ROGUE ONE: STAR WARS STORY • Noc ze středy 14. prosince
na čtvrtek 15. prosince v 00.05 hod. PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
2D titulky • Čtvrtek 15. prosince v 17.00 hod. • 2D titulky • Pátek
16. prosince v 17.00 hod. • 2D dabing • Pátek 16. prosince ve
20.00 hod. • 3D titulky • Sobota 17. prosince v 17.00 hod. •
3D dabing • Sobota 17. prosince ve 20.00 hod. • 2D titulky • Neděle
18. prosince v 17.00 hod. • 2D dabing • Pondělí 19. prosince
v 17.00 hod. • 3D dabing • Úterý 20. prosince v 17.00 hod. •
2D titulky • Pátek 23. prosince ve 20.00 hod. • 3D dabing • První
z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Akční sci-fi, 133 min.
■ BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU • Čtvrtek 15. prosince ve 20.00 hod. •
Nová česká komedie od tvůrců filmu Ženy v pokušení s Petrou Hřebíčkovou a Ondřejem Vetchým. 97 min.
■ ANDĚL PÁNĚ 2 • Sobota 17. prosince ve 14.00 hod. • Anotace viz výše.
■ TROLLOVÉ • Neděle 18. prosince ve 14.00 hod. • Tvůrci Shreka
přinášejí nejvtipnější animovanou komedii roku. 92 min., dabing.
■ INKARNACE • Neděle 18. prosince – úterý 20. prosince ve
20.00 hod. • Jeden z nejočekávanějších hororů letošního roku. 86 min.,
titulky.
■ POHÁDKY PRO EMU • BIO SENIOR • Středa 21. prosince ve
13.00 hod. • Povedená vánoční komedie s Ondřejem Vetchým a Aňou
Geislerovou. 112 min.
■ LICHOŽROUTI • Středa 21. prosince v 17.30 hod. • Rodinný animovaný film o tvorech, kteří jedí lidské ponožky. Podle knihy Pavla Šruta.
83 min., česky.
■ ADELE: ŽIVĚ Z ROYAL ALBERT HALL • Středa 21. prosince ve
20.00 hod. • Zažijte nesmrtelné vystoupení Adele na velkém plátně kina.
Koncert, 90 min.
■ ZPÍVEJ • Čtvrtek 22. prosince v 17.30 hod. • Pondělí 26. prosince
– úterý 27. prosince v 17.30 hod. • Pátek 30. prosince v 17.30 hod.
• Animovaná komedie o talentové soutěži, jakou svět ještě neviděl.
110 min., dabing.
■ MANŽEL NA HODINU • Čtvrtek 22. prosince ve 20.00 hod. • Pondělí
26. prosince ve 20.00 hod. • Středa 28. prosince ve 20.00 hod. •
Čtvrtek 29. prosince v 17.30 hod. • Pokračování mimořádně úspěšné
české komedie. 92 min.
■ TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ • Středa 28. prosince v 15.30 hod. • Animovaná komediální lahůdka od tvůrců filmových hitů Já, padouch
a Mimoni. 90 min., dabing.
■ COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE • Úterý 27. prosince ve
20.00 hod. • Středa 28. prosince v 17.30 hod. • Drama z hvězdným
obsazením. 97 min., titulky.
■ ČERVENÁ ŽELVA • Čtvrtek 29. prosince v 15.30 hod. • Magický
animovaný film beze slov. 80 min.
■ ASSASSIN’S CREED • Čtvrtek 29. prosince – pátek 30. prosince
ve 20.00 hod. • Film podle stejnojmenné slavné herní série. Akční scifi, 102 min., titulky.
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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:
■ Do čtvrtka 15. prosince • VÁNOCE VE MĚSTĚ • Předvádění lidových
technik spojených s obdobím adventu a Vánoc. Tematický program pro děti
s možností vlastní výroby tradičních vánočních ozdob. Zadáno pro školy.
■ Pondělí 26. prosince v 16.00 hod. – Trámový sál • ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT • Účinkuje Komorní orchestr P. J. Vejvanovského. Vstupné: v předprodeji od 1. 12. v pokladně Beskydského divadla 120 Kč, na místě 150 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00,
sobota – zavřeno, neděle, svátky – 9.00–15.00
Otevírací doba o vánočních svátcích:
Sobota 24. 12. a neděle 25. 12. – zavřeno,
pondělí 26. 12. – 9.00–15.00, sobota 31. 12. a neděle 1. 1. – zavřeno.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Sobota 3. prosince v 9.00 hod. – SVČ Fokus
MIKULÁŠSKÝ STOLNÍ TENIS • Turnaj ve dvouhrách pro neregistrované hráče, od mladších žáků po dospělé. Startovné 50 Kč za hráče.
■ Pondělí 5. prosince – Masarykovo náměstí • DEN S MIKULÁŠEM
• Více informací v samostatném článku na straně 5.
■ Sobota 10. prosince v 9.30 hod. – SVČ Fokus • VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
• Vánoční dekorace, adventní věnce a svícny – pro dospělé a rodiče s dětmi.
Pro malé děti herna s hlídáním. S sebou svíčky, stuhy, baňky, ozdoby a sušené
plody, ozdoby lze dokoupit na místě. Vstupné 50 Kč, dětská herna 50 Kč.
■ Neděle 11. prosince v 9.00 hod. – hala ABC • MIKULÁŠSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ • Kategorie: ročníky 2003 a mladší, družstva dívek mohou být o 2 roky starší. Počet hráčů: 4+1 (v týmu
nejvýše 13 hráčů). Startovné 600 Kč za tým.
■ Čtvrtek 15. prosince v 16.00 hod. – SVČ Fokus • VÝTVARNÁ DÍLNA
S PAVLOU • Pro děti i dospělé, s nádechem Vánoc. Skládání z čajových
sáčků a papírových ruliček. Cena 100 Kč.
■ Pátek 16. prosince v 16.00 hod. – sobota 17. prosince v 10.00 hod.
– SVČ Fokus • ZIMNÍ KOUZELNÁ NOC • Tradiční zábavné nocování
pro děti 1. stupně základních škol. S sebou: spacák, polštářek nebo
plyšáka, plavky, plastovou láhev, baterku. Přihlášky na infocentru
SVČ a na webu. Cena 200 Kč.
■ Středa 21. prosince v 17.00 hod. – SVČ Fokus • O NEJLEPŠÍ
VÁNOČNÍ CUKROVÍ • Vyhlášení výsledků kategorií „nejchutnější“ a „nejhezčí“. Příjem vzorků 19. a 20. 12. ve Fokusu – pět kusů z každého
druhu, recept není podmínkou. Účast bezplatná.
■ Čtvrtek 22. prosince v 17.00 hod. – Masarykovo náměstí • BĚH
O VÁNOČNÍHO KAPRA • Registrace od 15.00 hod., start v 16.00 hod.
Startovné: mládež i dospělí zdarma.
■ Úterý 27. prosince v 9.00 hod. – Smetanovy sady • DISCGOLFOVÝ
BEDŘICH SMETANA MEMORIÁL • Více informací ve Sportovní pozvánce na straně 15.
■ Každý čtvrtek a pátek od 14.00 do 18.00 hod. – ateliér SVČ Fokus
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet
práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.
■ DÍVKA ROKU • Připravujeme základní kolo oblíbené soutěže pro
dívky od 13 let. Přihlášky on-line na www.divkaroku.cz.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Čtvrtek 1. prosince – sobota
31. prosince – Čajovna Archa • MALBY, KRESBY, KOLÁŽ • Tvorba
žáků Základní umělecké školy Fulnek.
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■ Pátek 2. prosince – pátek 23. prosince – Výstavní síň Stará pošta
• JAK VYPADÁ JEŽÍŠEK • Svou představu tajemné postavy ztvárnily
děti ze základních škol a školních družin z Nového Jičína a okolí. Vernisáž
ve čtvrtek 1. prosince v 16.00 hod.
Akce:
■ Čtvrtek 1., 8. a 22. prosince od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče.
■ Pátek 2. prosince ve 20.00 hod. – Klub Galerka • THE DUST &
BLACK TUBES • Dvojkoncert funky&indie z Valmezu a Nového Jičína.
Vstupné 50/80 Kč.
■ Sobota 3. prosince v 7.45 hod. • ČAJOVÝ LET NA HOSTÝN • Kulturně přírodní expedice. Sraz v 7.45 na AN, stanoviště 6. Nenáročná
trasa 10 km, pohodové tempo, návrat brzy navečer.
■ Sobota 3. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • VÍT SLÍVA •
Autorské čtení současného českého básníka. Vstupné 50/70 Kč.
■ Pondělí 5. prosince – pátek 23. prosince – Masarykovo náměstí
• PŘEDVÁNOČNÍ TRHY S KULTURNÍM PROGRAMEM
■ Středa 7. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • KDE ŽENY
VLÁDNOU • Přednáška Katky Karáskové o společnostech, v nichž mají
navrch ženy. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 9. prosince ve 20.00 hod. – klub Galerka • QUATTRO BUGGY
• Koncert novojičínské kapely ve stylu rock’n’roll & hard rock. Vstupné
70/100 Kč.
■ Sobota 10. prosince v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA • Další pokračování poslechových večírků s mistrem
Satym.
■ Neděle 11. prosince ve 14.30 hod. – Rodinné centrum RC Provázek
• PÍSKOMIL SE VRACÍ • Odpoledne pro nejmenší – aktivity s provázkem,
akrobatická pohádka, kapela pro děti. Vstupné: děti zdarma, dospělí
80 Kč.
■ Úterý 13. prosince ve 20.00 hod. – MC Drago • TOMÁŠ KOČKO
& ORCHESTR • Předvánoční koncert. Vstupné 110/150 Kč.
■ Středa 14. prosince v 17.00 hod. – Čajovna Archa • PŘEDSTAVENÍ
HER OD ALBI •Zábavné deskohraní.
■ Středa 14. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ÍRÁN • Cestopisná projekce Lenky Hrabalové z Kudrny. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 15. prosince od 9.00 do 15.30 hod. – Bašta městského
opevnění • DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK • Vánoční výrobky budou
prodávat děti ze základních škol a školních družin z našeho města
a okolí.
■ Čtvrtek 15. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • TAK DALEKO,
TAK BLÍZKO – Filmový klub KineDok. Vyprávění o obyčejných životních
situacích v rodinách s autistickými dětmi. Hosté: maminky autistických
dětí. Délka 80 min.
■ Pátek 16. prosince ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • ABSTRAKT
FUNK SESSION ANEB PŘINES SI SVOU BAŇKU VOL. 5 • Přijďte si
zatančit nebo poklábosit s přáteli. K tanci a poslechu zahrají djs OldVasha, Scratchy a hosté. House, breakbeat, liquid funk and many more.
Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 17. prosince ve 20.00 hod. – klub Galerka • OPEN MIC II.
• Otevřený mikrofon pro všechny. Dobrá muzika, výtečný zvuk a nálada
k nezaplacení. Vstupné 50/80 Kč.
■ Sobota 17. prosince v 16.00 hod. – Čajovna Archa • KINEDOK
FESTIVAL • Projekce filmových dokumentů: Je to nejlepčejší (43 min.),
Miss Roma ve škole (82 min.), Toto a jeho sestry (93 min.), Jáma
(84 min.).
■ Čtvrtek 29. prosince v 18.00 hod – Čajovna Archa • SYRSKÁ LOVE
STORY • Filmový dokument z cyklu Jeden svět. Aktivisté Raghda a Ámer
se poznali ve vězení. Zamilovali se do sebe, vzali se a narodili se jim tři
synové. Délka 75 min.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 6. prosince a středa 7. prosince
v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • MIKULÁŠSKÝ KONCERT
■ Pondělí 12. prosince v 16.30 a 19.00 hod. – Beskydské divadlo •
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ • Předprodej vstupenek od 5. do
7. prosince, vždy od 14.00 do 17.00 hod. v ZUŠ.
■ Úterý 20. prosince v 17.00 hod. – malý sál Beskydského divadla
• MALÝ VÁNOČNÍ KONCERT • Předprodej vstupenek 14. a 15. prosince
od 14.00 do 17.00 hod. v ZUŠ.
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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 3. prosince – sobota 31. prosince – galerie Návštěvnického centra • FOTOOBRAZY • Výběr fotografií a fotografik Rudy
Stančíka. Vernisáž 2. prosince v 17.00 hod.
■ Do 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).
• Prodej parkovacích kotoučů.
• Nová služba pro turisty – poštovní schránka na pohledy.
• V prodeji nástěnný a stolní kalendář města na rok 2017 s kresbami Borise Zvady.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00

Sport
Medaile pro naše zápasníky

Fotbalová přípravka nezaváhala
Novojičínský zpravodaj
Deset utkání bez jediného zaváhání sehrála přípravka novojičínských fotbalistů, narozených v roce 2007, na turnaji o Moravskoslezský pohár, který se uskutečnil v poslední říjnový den
v Hlučíně. Náš celek zaznamenal po pěti výhrách v základní i finálové skupině a celkovým skóre 49:7 vybojoval zasloužený triumf.
Nejlepším střelcem vítězného družstva a zároveň celého turnaje
byl Thomas Cauzzo s osmnácti brankami. O rok mladší novojičínská přípravka obsadila v Hlučíně deváté místo.

Hokejoví benjamínci „válejí“
Milan Urban
Tradiční Memoriál Gustava Frištenského uspořádali v Prostějově. V téměř stočlenném poli řecko-římských zápasníků z jedenácti oddílů se výrazně prosadili borci z Nového Jičína. Daniel
Baron, David Křesina (na snímku v modrém dresu) a Štěpán Polášek své hmotnostní kategorie vyhráli, medailovou sbírku doplnili
stříbrní Tomáš Hantschel a Rostík Janča. O týden později se
v Třinci uskutečnila Velká cena za účasti sto dvaceti závodníků
z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Vysoké sportovní kvality
potvrdil úřadující mistr republiky Daniel Baron, jenž v silné mezinárodní konkurenci nenašel přemožitele.
Text a foto: Roman Kopecký

Naši hokejoví benjamínci, narození v roce 2008, byli překvapením
kvalitně obsazeného mezinárodního turnaje, který na konci října
hostil Uničov. V konkurenci týmů z Česka, Slovenska a Maďarska
nechybělo mnoho, a mohli turnaj vyhrát. Ve finálové skupině se
utkali s Trenčínem a Vítkovicemi a obsadili druhé místo.
Ještě výraznějšího úspěchu malí hokejisté dosáhli o třetím listopadovém víkendu. Z TrnaTrans Cupu, kterého se ve frýdecké
hale Polárka zúčastnilo deset našich a zahraničních týmů, přivezli
zlato! Věřme, že se na špičce udrží a jejich úspěšné tažení bude
pokračovat.

Skopalová: Stovka pod minutu!
Vlastimír Perna, předseda Plaveckého klubu
Předposlední prověrkou výkonnosti a šancí zaplavat si kvalifikační časy pro prosincové mistrovství republiky v plavání bylo
osmé kolo Českého poháru. Na Velké ceně Brna se o třetím listopadovém víkendu představilo i šest členů Plaveckého klubu
Nový Jičín.
Historický výsledek se podařil Marii Skopalové v disciplíně sto
metrů volný způsob. Jako třetí novojičínská plavkyně a druhá
odchovankyně – po Vladimíře Jaškové-Kratochvílové a Petře Klosové, původem z Kopřivnice – prolomila hranici jedné minuty
a časem 59,77 vteřiny obsadila skvělou osmou příčku. Stejného
umístění dosáhla na dvojnásobné i poloviční trati a stala se nejúspěšnější novojičínskou účastnicí Velké ceny Brna.
Vynikající výkony předvedli také ostatní její oddíloví kolegové,
kteří si při dvaatřiceti startech vytvořili pětadvacet osobních rekordů! Stoprocentně úspěšní byli v tomto ohledu kromě Skopalové
rovněž Jan Sazovský a Ondřej Huvar.
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Naši hokejisté se v Uničově střetli se slovenským Ružinovem.
Foto: Bohumil Vincura
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Placená inzerce
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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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Placená inzerce

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

PŘIVÝDĚLEK
www.idealni-prace-z-domu.eu.
Novojičínský zpravodaj
Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce
tel.: 545 240 117
mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Stolní tenisté na vítězné vlně
Miroslav Mikula

Alpicross dal běžcům zabrat

Velmi dobře si vedou stolní tenisté TJ Nový Jičín ve druhé lize,
kde po sedmi kolech zůstávají neporaženi v čele průběžného pořadí.
A to mají za sebou první polovinu soupeřů z horní části tabulky.
Za úspěšné lze považovat také jejich působení v Českém poháru.
Naše družstvo zastavil až v pátém kole extraligový DTJ Hradec Králové. Přitom utkání nebylo z naší strany vyloženě propadákem. Stolním tenistům se daří také na regionální úrovni - „B“ tým v krajské
soutěži II. třídy a družstvo „C“ v okresním přeboru I. třídy jsou rovněž
bez porážky lídry svých tabulek.
Podrobné informace najdete na oddílovém webu www.stolnitenistjnovyjicin.cz.

Dvaačtyřicátý ročník přespolního běhu nazvaného Alpicross
uspořádal zdejší horolezecký oddíl dvanáctého listopadu na
Svinci. Na hromadném startu se sešlo dvaapadesát běžců
a běžkyň. Trať byla velmi náročná, závěrečný úsek představoval
výběh – pro mnohé výšlap – lyžařskou sjezdovkou k chatě.
Počasí závodu příliš nepřálo, ale běžcům ani divákům až tak
nevadilo. V cíli vyjadřovali spokojenost a radost nad dosaženými výkony. Již poněkolikáté zvítězil Vladimír Polák, nejrychlejší ženou byla Tereza Oborná na třináctém místě celkového
pořadí. Pořadatelé děkují městu Nový Jičín za grantovou podporu závodu.
Text Gerhard Kapusta, foto Eva Chrobáková
René Kowal a Tomáš Kratochvíl (v pozadí zleva) v Českém poháru.
Foto: Miroslav Mikula

Discgolfu letos vládne Morava

Laguna zářila doma i v cizině
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Ploutvaři Klubu vodních sportů Laguna excelovali v Evropském
poháru dorostenců, který o prvním listopadovém víkendu proběhl
v polských Glivicích. Z největší kontinentální soutěže této věkové
kategorie přivezli osm zlatých a dvě stříbrné medaile.
Celkové prvenství připadlo Jakubu Klimparovi za trojnásobné
vítězství na kraulových tratích v krátkých ploutvích. Tři zlaté medaile
vybojoval také jeho oddílový kolega Jakub Kovařík, ale Klimpar
byl v bodování blíže světovým juniorským rekordům. Skvěle si
vedla rovněž Barbora Svobodová, jež si na stometrové trati s krátkými ploutvemi doplavala pro zlato a na stejné vzdálenosti s potápěčským přístrojem získala bronz.
O týden později Laguna potvrdila roli favorita letošní domácí
Ligy mládeže. Novojičínský tým složený z dorostenců, starších
a mladších žáků nastoupil v Mostu do čtrnácti povinných disciplín
plavání s ploutvemi. Z finálových bojů přivezl vítězství a ligový titul
s historickým náskokem více než 860 bodů na druhý Liberec a třetí
Pulec Praha.

Jednatřicet discgolfových turnajů v osmi skupinách proběhlo
od června do října v celé České republice. Discgolfisté na nich
usilovali o účast v reprezentaci Čech nebo Moravy ve finálovém
zápolení, které o posledním říjnovém víkendu hostilo zámecké
hřiště v Hostačově. Ve skupině (Va)laši se moravské kvalifikační
turnaje uskutečnily v Kopřivnici, Budišově nad Budišovkou,
Valašském Meziříčí a Novém Jičíně. Do osmnáctičlenné reprezentace Moravy se probojovalo šest členů novojičínského
Moravian Gators. Po loňském vítězství Čech letos na HrajDiscgolfTour triumfoval tým Moravy (na snímku), který zvítězil
s pohodlným náskokem 81:35.
Text Pavel Kotala, foto proDiscgolf.cz

Novojičínský zpravodaj

Sportovní pozvánka
• Discgolfisté pořádají Bedřich Smetana Memoriál
Jubilejní, desátý discgolfový turnaj k uctění památky Bedřicha
Smetany se uskuteční v úterý 27. prosince v 9.00 hodin ve Smetanových sadech. Zveme pokročilé i úplné začátečníky. Registrace
od neděle 4. prosince na www.discgolf.cz, v sekci Turnaje. Speciální disky si lze bezplatně zapůjčit na místě. Startovné bude
90 korun.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 68. kolo
Pestrá směsice snímků tohoto kola přinesla jednu zajímavost. Všechny tři nejúspěšnější záběry
shodou okolností zachytily jeden stejný objekt
– výškový panelák uzavírající Gregorovu ulici.
Pro zpestření si tentokrát dovoluji nabídnout
i čtvrtý snímek, večerní náladu z našeho nádraží
od Stanislava Drozda.
1. místo si vysloužil Aleš Holiš i za to, že nám
z výšin továrního komína nabízí pohled na
město i na tolik diskutované dvě Hücklovy
vily.
2. místo patří Pavlu Čagánkovi, který v roce připomínání stavitelů našeho města předkládá
hned tři pozoruhodné stavby (třetí je již zmiňovaný panelák v pozadí).
3. místo získává Jan Kopera za už starší snímek
(Jubilejní škola má už přece nový kabát) z nejvýše položeného paneláku v Novém Jičíně.
Pavel Wessely

1. místo: Aleš Holiš

2. místo: Pavel Čagánek

3. místo: Jan Kopera

Podmínky fotosoutěže:
Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho
města na e-mailovou adresu: njzpravodaj@novyjicin-town.cz
do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu.
Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí zástupci
redakce Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme, jejich
autoři získají odměnu.

Stanislav Drozd

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. prosince ve 12.00 hodin.
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