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Vážení spoluobčané,

Hraběnka Marie Walburga

vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,
co nám přinese. V odlesku vánočních svátků v nás zůstávají milé chvíle s rodinou a příjemné okamžiky bez starostí
pracovních
i soukromých.
Všichni
jistě chtěli
zažívat
radost a pohodu
následujících
Kunínskou
zámeckou
paní nazývali
prvníbychom
dámou Moravy.
Náležela
k nejsečtělejším
ženámi vcelého
Rakouska.dnech.
Marie Walburga hraběnkaDovolte
z Truchsess-Waldburg-Zeilu,
rozená abych
Harrach-Hohenems,
po svéale
matce
posledním
potomkem
starobylého
rodu Hohenemsů
mi, vážení spoluobčané,
Vám popřálbyla
za sebe,
i jménem
všech
zaměstnanců
Městského
úřadu
a jednou z neušlechtilejších a nejzasloužilejších žen Moravy. Jako filantropka pečovala o nemajetné a potřebné, starala se o vzdělávání
v Novém Jičíně, pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě. Též Vám přeji,
a výchovu chudých a talentovaných dětí z celé Moravy. Na svém zámku v Kuníně vybudovala jedinečný vzdělávací ústav, který proslul
abyste
sílu na
překonávání
překážek,
které Vám
rokse2012
přinese.
jako
místonašli
vzájemné
úcty,
náboženskévšech
a národnostní
tolerance,
v němž
základům
vzdělání dostalo budoucímu Otci národa a historiku

Dobrá hraběnka Walburga slaví 250 let

Františku Palackému, který na léta strávená v Kuníně po celý život s vděčností vzpomínal.

Ing. Břetislav Gelnar, CSc.,
starostanaměsta
(Pokračování
str. 4)
Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dalším velkým projektem (spolu s rekonstrukcí hotelu Praha), který připravuje
město na příští rok, bude rekonstrukce
a modernizace novojičínského krytého
bazénu. Garanty tohoto projektu jsou
za vedení města místostarostka Blanka Faluši a radní pro sport Josef Nekl.
Pro zdárné uskutečnění této velké akce
byla vytvořena pracovní skupina složená
z odborníků, dotčených úředníků MěÚ
a zástupců provozovatele bazénu.
Krytý bazén v Novém Jičíně byl vybudován v takzvané akci „Z“
a slavnostně otevřen v roce 1975. V minulosti jej provozovaly technické služby. Od roku 1991 je provozovatelem Basketbalový klub
Nový Jičín. Majitelem je město Nový Jičín. Jedná se o multifunkční
halu, kde v jedné lodi je umístěn vnitřní bazén a ve druhé se nachází basketbalová hala. Vše je doplněno dalšími provozy např. restauracemi, saunou, obchody, technickým a provozním zázemím.
V navazujícím venkovním prostoru se nachází venkovní bazén.
Areál nevyužívá pouze veřejnost, ale také tři úspěšné sportovní
kluby. Dva plavecké a tím třetím je basketbalový oddíl. V areálu je
též provozována plavecká škola, kterou využívají školská zařízení
z celého regionu.
K inovacím či menším rekonstrukcím bazénu došlo již v minulosti. Např. v roce 1996 byla přebudována energetika bazénu a vodní
hospodářství. Došlo k inovaci venkovního areálu – byl zbudován
dětský bazének, 90-ti metrový tobogán, sociální zařízení, šatna či
bufety pro návštěvníky. Areál se stal bezbariérovým. Vnitřní část
bazénu dostala nový svršek v roce 2002. V roce 2009 se přešlo
na nový způsob úpravy vody a v roce 2010 byl vybudován nový
odbavovací systém.
Ale k té největší rekonstrukci dojde v roce 2013. Vede nás
k ní velmi neuspokojivý stav střešní konstrukce. Ocelová konstrukce je zasažena korozí, poškozené jsou i železobetonové střešní
panely. Střecha vykazuje výrazná lokální poškození a deformace.
Další oblast problémů je dána neekonomickou konstrukcí střešního pláště a obvodových stěn a s tím spjatými vysokými provozními náklady vznikajícími únikem tepelné energie. Město nechalo
vypracovat několik studií a posudků odbornými firmami a znalci
z nichž vyplývá, že je nutná nejen komplexní rekonstrukce střechy,
ale i zateplení zděných konstrukcí obvodového pláště, dále je nutné inovovat protipožární systém, elektrorozvody a vzduchotechniku. Mezi navrhovanými opatřeními jsou i revoluční novinky. Jednou
z nich je např. ta pro vytápění objektu využitím odpadního tepla
z bazénové haly systémem třístupňové rekuperace tepla pomocí
dvou rekuperátorů a tepelného čerpadla.
Nechceme však jít pouze cestou opravy bazénu, ale naším cílem
je i jeho modernizace. Další, námi zadaná studie, ukazuje několik
možných kroků. Prvním zásadním bodem je úprava sauny – výměna bazénků a rekonstrukce zastaralého interiéru. Dalším je úprava
bazénku pro plavání kojenců. Dle studie je možné lepší využití prostoru výukového bazénu 12,5 x 6,5 m. V úvahu připadá varianta
jeho provozu v jiném režimu – tzn. teplejší voda 29 – 30 °C, zmenšení na cca 10 x 6 m a zbytek využít na vířivku pro 15 – 20 osob.
Dále do výukového bazénu pro děti zabudovat masážní trysky,
chrliče, perličky, skluzavky apod., které budou v provozu pro veřejnost mimo výuku dětí. V neposlední řadě by rohová část prostoru
velkého bazénu mohla být využita taktéž pro vířivku. Připravujeme
i zrekonstruování a následné znovuotevření penzionu v prostorách budovy. Ten by sloužil k ubytování nejen sportovním oddílům,
ale i návštěvníkům města.
Rozpočet rekonstrukce bazénu včetně jeho modernizace se
bude pohybovat okolo 80 mil. Kč. Samozřejmě vnímáme výši této
sumy, proto bude prioritou získání dotace na tento projekt. Dotační
oddělení MěÚ na tomto úkolu již intenzivně pracuje. Pokud by se
nepodařilo dotaci získat, je možné jít cestou etapizace.
V dalších letech by se mohl zmodernizování dočkat venkovní
bazén. Nechceme jít cestou budování předražených a zbytných
aquaparků, ale rozumného investování do stávajícího areálu formou nových atraktivních prvků.
Jaroslav Dvořák
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Seznámení s partnerskými městy Nového Jičína:

KREMNICA - SLOVENSKO

Kateřina Redlová, informační centrum
Kraj: Bánskobystrický
počet obyvatel: 5 900
primátorka: RNDr. Zuzana Balážová
web: www.kremnica.sk
vzdálenost od Nového Jičína: 171 km
partnerství: od roku 1999, Smlouva o spolupráci 3. 9. 2004
průmysl: výroba mincí a medailí, ozdobných výrobků, dřevozpracující průmysl, těžba a zpracování bentonitu, výroba elektrické
energie
partnerská města: Nový Jičín – ČR, Fidenza – Itálie, Herbolzheim – Německo, Kutná Hora – ČR, Šurany – Slovensko, Várpalota
- Maďarsko
Kremnica je město, jehož dukáty podporovali trůny mnohých panovníků. Vzniklo v roce 1328, kdy uherský král Karel I. Robert udělil hornické osadě privilégia svobodného královského báňského
a mincovního města. Mezi architektonicky nejzajímavější části města patří jednoznačně náměstí, kde můžete nalézt i nejpozoruhodnější stavby. Je to například Mincovna, Františkánský klášter s kostelem nebo Kremnické muzeum. Ve středu
náměstí je umístěna barokní fontána a Morový sloup sv. Trojice
s plastikami významného sochaře Dionýza Stanettiho. Dominantou a zároveň nejstarší částí města je Městský hrad. V roce 1950
bylo historické jádro Kremnice vyhlášeno Městskou památkovou
rezervací.

Pohled na Městský hrad v Kremnici

Foto: Informační centrum

Ve stejném roce, kdy vzniklo město, byla založena i Mincovna
a již téměř sedm století nepřetržitě vyrábí mincovní produkty, které
patří mezi špičku na světě. V Mincovně se razily všechny československé a slovenské mince. Od podzimu 2008 jsou zpřístupněny veřejnosti i prostory moderní razírny, která je součástí expozice
mincovnictví. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost vidět nové
razicí stroje přímo při ražení mincí.
Expozice Muzea mincí a medailí přibližují historii města, hornictví
a mincovnictví, zpřístupňují předměty soukromých i veřejných sbírek a nabízí i pohled na město z věže Kostela sv. Kateřiny. Bánské
muzeum nabízí pro zájemce procházku štoly Andrej v délce 660 m,
kde zažijete atmosféru starých důlních děl a seznámite se s historií
dobývání zlato-stříbrné rudy.
Pro milovníky sportu a aktivního odpočinku je k dispozici 11 km
vzdálená rekreační oblast Skalka. Tato oblast zahrnuje sportovně-rekreační plochy na západních svazích Kremnických vrchů v nadmořské výšce okolo 1220 m n.m. Vrcholová část Skalky poskytuje
nádherné výhledy do okolí. Skalka je rájem pro běžkaře, desítky
kilometrů upravovaných lyžařských běžeckých tratí pro rekreační,
ale i náročné lyžaře, vzájemně spojují střediska Skalka - Krahule
- Králíci - Turček.
Nejznámnější akce ve městě jsou: Velikonoční vejce – karneval
na lyžích k ukončení zimní sezóny v areálu Skalka, Cechové hody
Kremnické – akce s historickým nádechem nebo Festival kremnické hradní varhany, který nabízí moderní pohled na varhanní umění. Festival se koná každou neděli v červenci a srpnu v prostorách
kostela sv. Kateřiny.

Novojičínský zpravodaj
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Město vylepšuje sídliště

Přátelské setkání

Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínské sídliště Bezručova - Riegrova ze 70. let minulého
století prochází přestavbou. Město chce zlepšit jeho vzhled a podmínky k bydlení. K tomu patří nová zeleň, parkovací místa, lavičky,
veřejné osvětlení, chodníky i prostor pro volnočasové aktivity. Projekt regenerace panelového sídliště bude probíhat v šesti etapách
až do roku 2016. První etapa započala tento týden a náklady na ni
dosahují téměř 4,5 milionu korun. Většinu sumy pokryje dotace.

Radka Bobková, vedoucí NC
Dne 17. 8. 2012 proběhlo v Návštěvnickém centru Nový Jičín
– město klobouků přátelské setkání s našimi partnery z polského
města Zabrze v rámci akce Study tour, která představuje prezentační akci, poznání atraktivit turistických oblastí Moravskoslezského kraje a navázání mezinárodní spolupráce.
Polskou delegaci vedenou paní starostkou města Zabrze Małgorzatu Mańku-Szulik, pana Adama Hajduga ze Slezského vojvodství (zástupce ředitele odboru hospodářského, propagace a mezinárodní spolupráce) a paní Agnieszku Sikorskou (ředitelka Slezské turistické organizace, destinační management) s doprovodem
v návštěvnickém centru uvítala paní místostarostka Blanka Faluši. Polské partnery nadchlo kromě interaktivní expozice i samotné
město Nový Jičín, zejména Masarykovo náměstí.

Blanka Zagorská, starosta města a Kateřina Nehasilová nad projektovou
dokumentací
Foto: Marie Machková

„K záměru přeměny sídliště se mohli občané města vyjádřit v anketě, své připomínky mohli vznášet i na veřejném projednávání projektu loni v listopadu. V roce 2012 město požádalo ministerstvo pro
místní rozvoj o dotaci na první etapu regenerace. Přestože je mezi
městy o státní příspěvek obrovský zájem, podařilo se nám získat
4 miliony korun,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.
První etapa přestavby sídliště zahrnuje zejména úpravu lokality
mezi ulicemi Máchova a Bezručova. „Polorozpadlé chodníky budou
nahrazeny zámkovou dlažbou, bude doplněno veřejné osvětlení
a obnoven mobiliář,“ doplnil starosta. Změna čeká i zeleň. Kácení
proběhne jen v nezbytně nutné míře u nemocných stromů. Tato
etapa by měla skončit v půli listopadu.
„Už v únoru příštího roku chceme podat žádost o dotaci na druou
etapu přestavby. Stavební práce by pak měly proběhnout do konce
roku 2013,“ uvedl starosta. „Z ankety i s diskuse s občany vyplynulo, že je trápí nedostatek parkovacích míst, a tak chceme postavit
například nové parkoviště,“ dodala Kateřina Nehasilová z odboru
majetku, rozvoje a investic

MHD jen s drobnou úpravou
Marie Machková, tisková mluvčí
Městská hromadná doprava v Novém Jičíně zaznamenala od
1. září 2012 jen drobné změny. Na žádost osadního výboru Kojetín
byla o deset minut posunuta doba odjezdu školního autobusu do
zmíněné městské části, a to na 13 hodin. Kvůli nízké obsazenosti
byly zrušeny tři večerní spoje na lince 804 002. Počet linek i cena
jízdného zůstává stejná jako v předešlém období. Prodlužuje platnost jízdního řádu až do 14. prosince 2013.
Zrušen byl spoj číslo 27, který odjížděl ve všední dny ve 22.20
hodin z autobusového nádraží k výměníku, přes Bochetu a zpět.
V sobotu byl zrušen spoj číslo 113, který jel ve 22 hodin přes Máchovu ulici a kolem technických služeb a spoj číslo 115 s odjezdem
ve 22.20 hodin a trasou kolem výměníku přes Bochetu. Sobotní
turnus městské autobusové dopravy tak je ukončen stejně jako
v neděli ve 20.54 hodin.
„Zmíněné spoje využívali denně v průměru dva lidé, občas jely
vozy dokonce prázdné,“ uvedla Vladislava Šustková z odboru
dopravy městského úřadu. Díky úsporným opatřením se náklady
na provoz MHD snížily ze 4,6 milionu korun na 3,4 milionu korun.
I tak je ale provoz městské hromadné dopravy ztrátový. MDH má
k dispozici čtyři autobusy. Ty jsou šest let staré a vloni najezdily
1,018 milionu kilometru.
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Starostku Zabrze expozice návštěvnického centra nadchla
Foto: Lenka Malinová

Polské město Zabrze jsme měli možnost navštívit dne 11. 5.
až 12. 5. 2012 v rámci veletrhu průmyslového dědictví, kde proběhla prezentace Návštěvnického centra formou ukázky výroby
kloboučků a tvořivé dílny pro polské děti. Cílem prezentace bylo
oslovit potencionální turisty a přiblížit Moravskoslezský kraj polskému regionu.

Poplatek za psa a odpad
Sandra Trávníčková, finanční odbor
Upozorňujeme občany města, kteří mají pololetní sazbu, na blížící
se splatnost místních poplatků, a to poplatku za komunální odpad
a poplatku ze psů.
Splatnost je stanovena u obou poplatků do 30. 9. 2012.
Platby je možné provádět na pokladnách MěÚ na Divadelní 1,
dále převodem z účtu, kde je nutné uvést variabilní symbol nebo
poštovní poukázkou.
Veškeré změny mající vliv na výši poplatku je nutné nahlásit na
MěÚ Nový Jičín, finančnímu odboru, v 1. patře, č. dveří 107.
Dále upozorňujeme, že poštovní poukázky nebudou rozesílány.

Občanská statistika – červenec 2012
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
- Šenov u Nového Jičína
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

24 231
18
11
7
7
7
1
45
19
12
21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Hraběnka slaví 250 let
Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín
(Dokončení ze str.1)
Její život připomínal román. V průběhu
několika málo let jí zemřely tři malé děti.
Rozpadlo se manželství, když ji v době
krize manžel opustil. Propadla depresím
a chtěla opustit tento svět. Její manžel
s sebou odvedl do Německa jejího posledního syna, který v 18 letech tragicky
zahynul po pádu z koně. Hraběnka pak
pod vlivem přátel ze zednářských lóží
a na radu tajných iluminátů založila na
zámku vzdělávací ústav a celý svůj život zasvětila výchově a vzdělávání dětí.
Škola, kterou založila na svém zámku
v Kuníně, jenž se tehdy jmenoval německy Kunewald, byla v mnohém výjimečná.
Hraběnčiným rádcem a přítelem byl nejslavnější pedagog té doby Johann Heinrich Pestalozzi. Zámecká
škola byla inspirována tehdejšími nejlepšími filantropickými ústavy
Německa. Poprvé zde byl zaveden tělocvik a gymnastika v zámeckém parku. Děti podnikaly několikatýdenní výlety, s hraběnkou stanovaly na Radhošti, Lysé Hoře či na hradě Helfštýn. Poprvé zde na
Moravě bylo zavedeno veřejné očkování proti neštovicím, děti se
otužovaly, plavaly a bruslily. Vyučovaly se zde cizí jazyky, ale také
hudba, kreslení, děvčata se vyučovala zdravovědě, vyšívání, vaření,
byla zde zavedena pomologie. Není proto asi náhodou, že k zájmu
o přírodní vědy přivedl zámecký kaplan Johann Edmund Schreiber,
hraběnčin spolupracovník, také malého Johanna Gregora Mendla,
budoucího opata a zakladatele genetiky. František Palacký později
napsal, že doba strávená na zámecké škole v Kuníně, byl "krásný
jarní čas života mého."

V sousedství zámku hraběnka vybudovala chrám, jehož vzorem
byl slavný kostel ve Slavkově u Brna. Rovněž chrám se měl stát
místem nevídané náboženské tolerance, která ve své době neměla na Moravě obdoby. Od narození "naší dobré hraběnky" letos
uplyne 250 let a od posvěcení chrámu Povýšení svatého Kříže rovných 200 let.
Hraběnka Marie Walburga hraběnka z Truchsess-Waldburg-Zeilu se natrvalo zapsala do srdcí a myslí obyvatelů Moravy
a právem ji náleží naše úcta a uznání. Oslavu výročí jejího narození a založení chrámu chápeme jako vzpomínku a hold výjimečné
a neopakovatelné ženě, která po celý svůj život chtěla své okolí
učinit vzdělanými a šťastnými. Bude nám velkou ctí Vás přivítat na
oslavách v Kuníně v sobotu 15. a neděli 16. září 2012.

Program oslavy v Kuníně
Obec Kunín a Muzeum Novojičínska, p.o. - Správa zámku
Kunín si Vás dovolují pozvat na oslavy narození hraběnky Marie Walburgy a výročí chrámu v Kuníně v sobotu 15. a neděli
16. září 2012.

Paní hraběnka slaví narozeniny

Sobota 15. září od 10.00 hodin
až neděle 16. září od 9.00 hodin
Oslave 250. narozenin hraběnky Walburgy na zámku, v parku, v kostele Povýšení svatého Kříže. Oslavy se konají pod
záštitou Jeho Osvícenosti Franze Josepha hraběte Waldburg-Zeila, majitele paláce Hohenems a pravnuka císaře Františka
Josefa I. Čekají na Vás výstavy, slavnosti růží, jiřinek, kulturní
vystoupení, prohlídky zámku s dětskými průvodci, hry pro děti
v zámeckém parku, pohádky, šermíři, vypuštění horkovzdušného balónu na památku vypuštění balónu v zámeckém parku
v Kuníně roku 1786. V Kuníně je pouť.

Znamenitá paní hraběnka

Sobota 15. září od 10.00 hodin
Vernisáž reprezentativní výstavy, dokumentující život nejslavnější zámecké paní v pokojích 2. patra zámku. Na výstavě
se mimo Muzea Novojičínska budou podílet Národní muzeum
Praha, Městské muzeum a galerie Polička, Zemský slezský
archiv Opava a Okresní státní archiv v Novém Jičíně.

Slavnosti růží

Zámek Kunín

Foto: Jaroslav Zezulčík

Hraběnka Walburga celý život toužila po štěstí. Osud ji vzal rodinu, děti, posledních deset let byla hraběnka nehybná, přenášena
v proutěném koši a sužovaná krutou Pagetovou chorobou. Snažila
se vytvořit štěstí pro jiné, chudé a talentované děti bez rozdílů původu, vyznání a národnosti. Hovořilo se o "alchymii štěstí." Chtěla své neobyčejné duševní a hmotné bohatství přetavit ve štěstí
pro jiné. Postupovala proti převažujícímu proudu doby, v mnohém
předběhla svou dobu, byla pomlouvána a vysmívána. Je to silný
románový příběh pro spisovatele a filmové tvůrce. Sama hraběnka,
jak napsali její současníci, žila v románu. Chtěla lidi mít takové,
jak je znala z četby svých knih, ne jací ve skutečnosti jsou. Mocní
předkové hraběnky z rodu Harrachů stáli v blízkosti císaře, moc
příslušníků rodu Hohenemsů sahala kdysi až k papežskému trůnu. Poslední potomek rodu, hraběnka Walburga, žila v ústraní na
zámku v Kuníně a celý svůj život věnovala chudým dětem. V mnohém tak vykonala více než její slavní předkové... Na Kravařsku, jak
se nazývala národopisná oblast kolem Kunína, jí neřekli jinak než
"naše dobrá hraběnka."
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Sobota 15. září od 11.00 hodin
a neděle 16. září od 9.00 hodin
Slavnost růží na počest dobré hraběnky Walburgy. Aranžmá růží v zámeckých pokojích v podání předního českého
floristy Slávka Rabušice, známého svými skvostnými vazbami
a aranžmá květin ze všech velkých hradů a zámků České republiky.

Slavnosti jiřinek

Sobota 15. září od 9.00 hodin
a neděle 16. září od 11.30 hodin
Výstava a aranžmá jiřinek v kostele Povýšení svatého Kříže k 200. výročí kostela a na památku prvního šiřitele jiřinek
v českých zemích a prvního kunínského faráře P. Josefa Turka
- letos v provedení zahradníka Jaroslava Kubálka.

Kunínská pouť

Neděle 16. září od 10.00 hodin
Velkou mši v kostele Povýšení svatého Kříže k 200. výročí
kostela a 250. výročí narození hraběnky Walburgy bude celebrovat Jeho Jasnost František Václav princ Lobkowicz, ostravsko-opavský biskup a Jeho Milost Lukáš Evžen Martinec, opat
na Starém Brně. Bohoslužba bude doprovázena Korunovační
mší Wolfganga Amadea Mozarta.
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125 let muzea a knihovny
Radek Polách, Muzeum Novojičínska, p.o.
Jedno a čtvrt století je krásný kus života a pokud se jedná o takové instituce jako je muzeum a knihovna, není co dodávat. Právě v měsíci září si připomeneme založení obou těchto institucí
v Novém Jičíně. Události spojené se vznikem muzea se odvíjely
již několik let před rokem 1887. Již roku 1884 daroval náš rodák,
zakladatel Národního muzea v Mexiku a kustod císařského muzea v Miramare Dominik Bilimek sbírku přírodovědy, otisků pečetí,
výtvarného umění a vlastní knihovny pro účely založení městského muzea. Dalším velkým dárcem se stal novojičínský děkan Joseph Prorok a samozřejmě největší mecenáš novojičínského muzea
Dr. August Bielka rytíř von Karltreu, osobní lékař císaře Františka Josefa.

Bezprostředně po zprávě o založení muzea i knihovny začaly
do obou institucí proudit věcné dary nejen z řad obyvatel našeho
města, ale také z dalekých krajů od věrných novojičínských rodáků. V sobotu večer 15. června 1889 opět navštívil Dr. August Bielka své rodiště, aby participoval na otevření městského muzejních
sbírek pro veřejnost. Sám byl udiven nad sbírkou více než 600 mineralogických exponátů, kterou spravoval obecní rada Hermann
Schuster, a zavázal se, že daruje další předměty etnografického,
mineralogického a uměleckého charakteru do nově vznikajících
muzejních fondů. V říjnu téhož roku se Dr. August Bielka ve věci
zřizovaného muzea objevil opět v Novém Jičíně, kde pokračoval
ve své práci na kompletaci mineralogické sbírky muzea. Skládala
se ze sběrů pátera Dominika Bilimka (500 kusů), děkana Josepha
Proroka (2000 kusů včetně 200 moravských minerálů) a Dr. Bielky (600 kusů). Unikátní exponáty se mohly srovnávat s obdobnými
v c. k. dvorním muzeu ve Vídni. Kustod Univerzitní knihovny
ve Vídni a zároveň novojičínský rodák Dr. Wilhelm Haas předal
Dr. Bielkovi 400 otisků mincí a pečetí pro potřeby nově vznikajícího
muzea. Ty doplnily početnou Bilimkovu sbírku.

Budova Zemské reálky, první sídlo muzea v Novém Jičíně (dnes Mendelova střední škola)

Dr. August Bielka přicestoval do Nového Jičína ve čtvrtek
8. září 1887, aby navštívil svou rodinu a až do další středy se zdržel
v rodném městě. Děkanu Josephu Prorokovi tehdy předal sbírku
minerálů, která měla také posloužit pro účely založení městského
muzea. Koncem měsíce září se ledy hnuly a záměry mnoha novojičínských se podařilo realizovat ve skutečnost. Na 39. zasedání
městského zastupitelstva Nového Jičína 21. září roku 1887 v čele
se starostou Dr. Hugo Fuxem byl v pátém bodě jednání přednesen
návrh novojičínského hoteliéra a člena zastupitelstva Hermanna
Schustera na založení městské knihovny a městského muzea. Návrh byl přijat s velkými ovacemi. Na dalším 40. jednání městského
zastupitelstva konaném 13. října 1887 byl zřízen Muzejní komitét
ve složení: děkan Joseph Prorok, Dr. Heinrich Preisenhammer,
Hermann Schuster, profesor Friedrich Hirth, profesor Theodor Pulitzer, odborný učitel Anton Bauer a Josef Kraus. Předsedou byl
zvolen Dr. Heinrich Preisenhammmer.

Kabinet geologie a mineralogie

Foto: Muzeum NJ

Cesta k otevření muzea trvala nakonec dva roky. Městské muzeum v Novém Jičíně bylo zřízeno v budově Zemské reálky na tehdejším Döpperringu. Slavnostní otevření muzea proběhlo v 10.30
hodin ve středu 26. prosince 1889, na den sv. Štěpána, za přítomnosti starosty Dr. Hugo Fuxe, představitelů města, c. k. okresního
hejtmana Adama hraběte Romera, c. k. prezidenta krajského soudu
Ignaze Czibulky, městského faráře, ředitele Zemské reálky včetně
učitelského sboru a mnoha dárců a mecenášů. Prvním kustodem
muzea se stal profesor Zemské reálky Friedrich Hirth. Pro širokou
veřejnost bylo muzeum otevřeno od 28. prosince téhož roku. Jak
muzeum, tak i knihovna existují v Novém Jičíně dodnes a stále plní
svou funkci, kvůli které byly před jedním a čtvrt stoletím zřízeny.
Doufejme, že dílo našich předků zachováme dál i do budoucna.

Expozice pečetí a listin
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Pozvánka na slavnost

Poděkování sponzorům

Vážení občané,
dovolte mně, abych Vás co nejsrdečněji pozval na městskou
slavnost, která je letos věnována především pohádkám, pověstem
a mýtům Kravařska. Bude však připomenut i společenský život
v Novém Jičíně před sto lety a nezapomeneme ani na významné
osobnosti regionu.
V pátek 7. září, v předvečer slavnosti, proběhne vernisáž výstavy
Náš král a císař Karel I. a zároveň bude zahájena výstava fotografií
Vladimíra Birguse. V sobotu 8. září opět projde náměstím slavnostní
průvod, bude znít hudba různých epoch a žánrů, v centru i na
nádvoří Žerotínského zámku vyrostou divadelní scény. Nebudou
chybět hry a soutěže. Milovníky historie jistě potěší projekce
unikátního filmu z roku 1913. V rámci Dnů evropského dědictví
budou veřejnosti otevřeny brány nejzajímavějších památkových
objektů. Hlavní večerní koncert bude patřit Haně Zagorové a Petru
Rezkovi, pak Nový Jičín ozáří slavnostní ohňostroj.
Program je rozmanitý, přijďte si z něj vybrat zábavu, odpočinek,
umění i historii. Budu velmi potěšen, když Vás budu moci v sobotu
8. září na slavnosti města přivítat.
Jaroslav Dvořák

Marie Machková, tisková mluvčí
Vedení Nového Jičína pozvalo na přátelské setkání na radnici
zástupce nejvýznamnějších sponzorů městské slavnosti. Starosta
Jaroslav Dvořák všem přítomným poděkoval za štědrost a pozval
je na nejvýznamnější a nejnavštěvovanější akci města, která 8. září
proběhne už devatenáctým rokem.
Podnikatelé seznámili představitele radnice se svými aktivitami.
Také město prezentovalo projekty, které by rádo v budoucnu
realizovalo. „Jsem rád, že zástupci oslovených firem přišli.
Je dobré, když podnikatelské subjekty a město spolu komunikují,“
řekl starosta Jaroslav Dvořák.

Pohádková soutěž

Dny evropského
dědictví
Marie Machková,
tisková mluvčí
Slavnost města Nový Jičín se letos tématicky odlišuje od těch předchozích osmnácti. Věnuje se hlavně pohádkám a pověstem. Neupouští však od soutěže. V sobotu 8. září proběhne na Masarykově
náměstí soutěž o nejoriginálnější pohádkovou postavu. Každý,
kdo se nebojí masek a převleků, se může v den slavnosti od 13 do
14,30 hodin do pohádkového zápolení zaregistrovat. Porota v 18,15
hodin na hlavním pódiu vyhlásí výsledky soutěže a tři nejúspěšnější
pohádkové postavy budou odměněny hodnotnými cenami.

Dny evropského dědictví
Odbor školství
Dny evropského dědictví každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti
brány nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letošní ročník proběhne v Novém Jičíně
dne 8. 9. 2012 od 9.00 do 17.00.
Navštívit můžete zdarma tyto památky:
Věž radnice, Měšťanský dům č.p. 32,
zv. Stará pošta, Měšťanský dům č.p.
42, zv. Laudonův, Baštu městského opevnění, Vilu Hugo Hückela, Žerotínský zámek, Kostel Nanebevzetí P. Marie a Kostel
Nejsvětější Trojice. Národní téma pro letošní rok je Mládí pa"
mátkám".

Novojičínský
ZPRAVODAJ

Lékárna „U ČERNÉHO ORLA”, Enviform a.s., Swietelsky stavební s.r.o., Lékárna „U BÍLÉHO ANDĚLA”, seimex a.s., Japstav
Morava s.r.o., Mixa Vending s.r.o., Ing. arch. Pavel Pekár, MUDr. Pukovec michal, Bedřich Hruška - EXOTIC ZOO, Pizza Restaurant
Oskar, Andrej Droščín, VASPO TRADE, s.r.o., Antonín Pustějovský - zednictví, David Ego - Aqoire, Ondřej Hladký, Pavel Růžička,
Miroslav Fink, Vinotéka „U špuntu”, Milan Jersák, Výtahy Nový Jičín, Zdeňka Flaschová, Vladimír Matějíček, Naďa Hanzlíková,
Veronika Navrátilová, Jaroslav Olšák, BLESK, Dárková služba D.L.D., Ing. Václav Dorazil, ŠŤAVI - Jan Šťastný
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Město Nový Jičín, Městské kulturní středisko Nový Jičín, Středisko volného času FOKUS, Základní umělecká škola, Kino Květen,
Beskydské divadlo, Muzeum Novojičínska, MŠ Sady, ZŠ Komenského 66, ZŠ Komenského 68, ZŠ Jubilejní, EDUCA SOŠ, Gymnázium
Nový Jičín, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína, Jezdecký oddíl Bludička, Státní okresní archiv Nový Jičín, Římskokatolická farnost
Nový Jičín, Svaz svobodných motorkářů, kluby vojenské historie Nový Jičín a hosté, sdružení, organizace a občané města Nový Jičín

SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN 8. ZÁŘÍ 2012
Pohádky, pověsti a mýty Kravařska
Obraz společenského života a historického vědomí v Novém Jičíně před 100 lety
Výroční trhy 1912
Marie Walburga hraběnka z Waldburg-Zeilu – 250. výročí narození
Gregor Johann Mendel - 190. výročí narození
RADNICE
Pátek 7. 9. 2012
10.00 – 17.00
ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK
Výstava uměleckých děl žáků novojičínských škol a školek
17.00 vernisáž výstavy Vladimír Birgus – FOTOGRAFIE
AULA RADNICE
STARÁ POŠTA
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00
18.00 vernisáž výstavy „NÁŠ KRÁL A CÍSAŘ KAREL I.“
GREGOR JOHANN MENDEL – Neustálá výzva
Sobota 8. 9. 2012
Projekce filmu ČT
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Projekce unikátního dokumentu z roku 1913
07.30 MŠE SVATÁ
NOVÝ JIČÍN
11.00 PS ONDRÁŠ
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM NOVÝ JIČÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ - HLAVNÍ PÓDIUM
9.00 – 18.00 Volný vstup, ukázky výroby a tvarování klobouků,
08.30 DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA NOVÝ JIČÍN
tvořivá dílna. Komentované pohádkové procházky
09.30 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD – zahájení městských trhů
a projížďky městem
10.00 PS ONDRÁŠ A NAPKELTE
STARÁ POŠTA
10.45 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ SVČ FOKUS
09.00 – 17.00 Výstava „NÁŠ KRÁL A CÍSAŘ KAREL I.“
13.15 SEXTET – chlapecké vokální seskupení
ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK V NOVÉM JIČÍNĚ
13.45 JUNIOR FORTES
Vladimír Klein Sklo/Glass – Rytířský sál
CIKNE ČHAVE
Vladimír Birgus Fotografie – Nová galerie
MARTINA BALOGOVÁ
Nový Jičín před 100 lety – Kamenná síň
15.00 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
KINO KVĚTEN
- pozdravení hraběnky Walburgy
14.00, 16.00 Projekce filmu ČERTOVA NEVĚSTA
- projevy představitelů města Nový Jičín a hostů
BAŠTA MĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ
16.00 ONDRÁŠEK
09.00 – 17.00 Prezentace činnosti Klubu rodáků a přátel města
16.45 JAVORNÍK
Nového Jičína
17.30 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN
I. NÁDVOŘÍ ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU
TANEČNÍ OBOR
10.00 – 15.00 NOVOJIČÍNSKÉ BUBÁKOVÁNÍPohádky a pověsti
15.15 SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ POHÁDKOVOU POSTAMŠ Sady, školka Jiráskova
VU – vyhlášení
10.00 – 16.00 LOUPEŽNÍK FRIDUŠ – Historické pásmo se soutě18.45 POJÍZDNÁ KATOVNA
žemi/Sociální družstvo Jiřinka
19.15 ALTERNUS – historická hudba
II. NÁDVOŘÍ ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU
20.30 HANA ZAGOROVÁ & PETR REZEK & BAND
10.00 O ČERTOVĚ MLÝNĚ – ZŠ Komenského 68
10.30 DUEL – Husarská akademie
21.45 REBELIE ULIC – módní přehlídka EDUCA SOŠ
11.00 Divadelní spolek při Gymnáziu Nový Jičín
22.30 DUŠE HŘÍŠNÁ – ohňová show
11.30 FLÉTNIČKY ZŠ Komenského 66
22.45 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
12.00 O ČERTOVĚ MLÝNĚ - ZŠ Komenského 68
23.00 VYPSANÁ FIXA
12.30 PUELLAE ET PUERI
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
14.00 ONDRÁŠEK (FOLKLÓR)
10.00 – 17.00
16.00 Divadelní spolek při Gymnáziu Nový Jičín
EDUCA SOŠ + SVČ FOKUS
17.00 PO TURNAJI – SHŠ Svobodní sedláci
WORKSHOP - ZPÁTKY DO 30. LET
18.00 – 19.00
MADE IN 60’s
CESTA DO POHÁDKY – Soutěže a hry pro děti
PARK ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU
ZŠ JUBILEJNÍ, DLOUHÁ
10.00 – 20.00
Pověsti: O založení Nového Jičína
STŘEDOVĚKÉ RYTÍŘSKÉ LEŽENÍ
Vodník z Novohradských mokřin
Šermířská vystoupení, soutěže pro děti, ukázky zbraní, řemesel
ZŠ KOMENSKÉHO 66
SHŠ SVOBODNÍ SEDLÁCI, SHŠ VIATOR, DRUŽINA PETRA
PUTOVÁNÍ ZA BÁJEMI KRAVAŘSKA
MEISNERA, NON SANCTI,
ZŠ KOMENSKÉHO 68
LES ENFANTS PERDUS
MÍSTO, KDE ŽIJEME - prezentace projektu
10.00 – 17.00
PRACOVNÍ DÍLNA
ZVÍŘATA Z BLUDOVICKÉHO STATKU
FOTOSHOP – postavy z legend a pověstí Kravařska
Stáj, ukázky, jízdárna
GREGOR JOHANN MENDEL – Jeho doba přišla
10.00 – 17.00
190. výročí narození
VOJENSKÝ TÁBOR KVH KAUNITZ – RIETBERG
Masarykova univerzita - Mendelovo muzeum
10.00 – 16.00
Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
SKAUT JE IN – středisko Pagoda Nový Jičín
POKLAD VE SKALKÁCH - Expozice a pohádka z centra Kravař- Indiánské tee-pee, hry a soutěže pro děti, prezentace skautské
ska
činnosti
JODIVDLO, KVH FRANCZ XAVER GRAF HARRACH a KVH ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY
LAUDON
09.00 - 17.00 Věž radnice, Měšťanský dům č. p. 32, zv. Stará
Z DÁVNÝCH ČASŮ MORAVSKÉHO KRAVAŘSKA
pošta, Měšťanský dům č. p. 45, zv. Laudonův, vila Hugo Hückela,
Rytíři a Lapkové z Vítku, UA LEV, SHŠ Memento Mori, SHŠ Val- Bašta městského opevnění, Žerotínský zámek, Kostel Nejsvětější
mont, SHŠ Páni z Bludova, Divadélko ROMANETO, Katovna, Trojice, Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
černokněžník Zamda, Kašpárkův svět, Arcus – pohádka, kapela Slavnost moderují: Gábina Juránková, PhDr. Karel Chobot
Městské trhy s bohatou nabídkou občerstvení.
Alternus, soutěže pro děti – kravařský palouček
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… prý: „Když se chce…“
Oldřiška Navrátilová vedoucí odboru školství
A na našich mateřských školách Máj a Sady se chtělo náramně.
A co víc, chtělo se celému týmu, který se utvořil v roce 2009. Byly
to ředitelky MŠ Jarmila Šimurdová a Marie Žambochová, všechny kolegyně na odboru školství, Olga Kubálková a pan architekt
Ivo Domorák a hlavně moc chtěly všechny děti a jejich úžasné
paní učitelky, jež velmi stály o vybudování takových zahrad, které
si společně vysnili.

Zahrada MŠ Máj před rekonstrukcí

Oficiální otevření zahrad se plánuje na 7. 9. 2012 v 9 hodin
na MŠ Máj, pracoviště K. Čapka a v 11 hodin na MŠ Sady, pracoviště na ul. Revoluční. Zda se nám to všem podařilo, posoudíte vy, čtenáři. Závěrem patří poděkování bývalému vedení města
za důvěru v náš tým a zároveň současnému vedení města za podporu při realizaci a dokončení našeho společného díla.

Prostranství u MŠ Sady před přestavbou

Současná podoba zahrady u MŠ Sady

Foto: Pavel Wessely

Léto s Fokusem
Prostory u školky Máj po rekonstrukci

Tento celý tým byl od počátku velmi zapálen a nesmírně pracovitý. Citlivá ruka projektantů dokázala zhmotnit naše požadavky
a zároveň fantazie dětí. Desítky hodin a společných schůzek přinášely jasnou představu. S touto představou nebo-li studií jsme
za pomoci projektového manažera požádali o dotaci a výsledkem
bylo přiznání téměř 10 milionů Kč na každou ze zahrad.

Dana Dokládalová, ředitelka SVČ Fokus
Prázdniny utekly jako voda. Letos jsme pro děti připravili čtyři
pobytové tábory. V červenci proběhly dva turnusy na táborové základně (TZ) Hadinka v Klokočově u Vítkova, dále pak pobyt dětí ze
sociálně znevýhodněných rodin na TZ Višňovka u Frýdku Místku.
V srpnu si děti užívaly Olympiády s Fokusem ve Velkých Karlovicích. Programy jsou připraveny na základě celotáborových her,
péči o děti i mládež zajišťují pedagogové volného času a externí
profesionální zaměstnanci.

Děti na táboře Hadinka
Budova MŠ Sady na historickém snímku

Radost byla veliká, ale velmi dobře jsme si uvědomovali, že
začíná doba potu, dohadování, jednání, práce a zase práce. Po
dlouhých výběrových řízeních a nezbytných náležitostech, které obdobná dotace obnáší se mohlo začít bourat a stavět. Přes
všechna úskalí a nutnost reagovat na nástrahy počasí se obě vybrané stavební firmy celého díla zhostily na výbornou. Za to patří
díky také stavbyvedoucím, kteří vždy našli způsob vyhovět našim
požadavkům.
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Foto: Martin Jakůbek

V letošním roce je velký zájem o příměstské tábory. Rodiče i děti
si letos mohli vybrat z této tématické nabídky: Barevné léto, Letní Zumbování, Fotbal camp, Nenuda, Hvězdný sportovní týden.
Příměstské tábory ve svých programech využívají vybavení SVČ
Fokus, z něj děti odchází na výlety, návštěvy koupališť a sportovišť, ale i za poznáním – do muzea, na setkání s policisty, hasiči.
Každý pobyt je zaměřen sportovně, výtvarně a také na prevenci
bezpečnosti.
Brzy pojedeme na dva podzimní tábory, opět prožijeme aktivní
pobytové víkendy, ale hlavně zahájíme pravidelnou činnost nejen
pro děti, ale i pro dospělé s nabídkou téměř 80 kroužků a kurzů.

Novojičínský zpravodaj
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Svět očima studentů
Poslední zvonění

Miroslav Goláň, student gymnázia
Bavím se se svým přítelem z 2.G, když tu najednou za zády vidím
indiána a teroristu. „Peníze, nebo život!“ vykřikují a já vím, že ani
dva sáčky cukru neuspokojí jejich chtíč. „Raději život,“ zamumlám
si pod vousy (které nemám), zatímco utíkám z dosahu teroristovy
zbraně. Šílené řádění přestrojených maturantů GNJ? Vůbec ne, je
to ještě horší! Poslední zvonění!
Byli všude, po celém areálu školy, blokujíce cesty důmyslnými
provázkovými barikádami (příště si beru nůžky, tak pozor), které
člověk musel přelézt se svým těžkým batohem. Někteří hodili batohy přes barikády, ale stejně všechny čekaly dvě možnosti: Buď
zaplatit vstupné s oddálením mokré budoucnosti v ceně, nebo postříkání a pokračování po mučednické cestě.
Nakonec jsem dopadl tak, že mi zbývalo už jenom na autobus.
Jenže cestu do šaten blokovala další z nesčetných provázkových
barikád, parta maturantů a velmi hezký slon chodící po dvou nohách. Když jsem slonovi vysvětlil svůj finanční problém, slitoval se
nade mnou a přijal rezervní Horalku, co u sebe nosím. U schodů
bylo další vybírání a co teď? Naštěstí fungoval výtah. Ve výtahu mě
napadlo dávat místo peněz sáčky s cukrem (promiňte, fakt jsem
podcenil poslední zvonění), což u jedné skupiny nezabralo, proto
následoval útěk podporovaný hlasitým nesouhlasem.
O přestávce do naší třídy vrazil Einstein se svou bandou a jal se
vylepšit okolní ovzduší se svým sprejem tak, jak libě voní na pánských záchodcích. Naštěstí žádné vybírání.
Nejhorší šok však teprve přišel. V průběhu hodiny byl náš učitel biologie, pan Tomáš Tesarčík, unesen neznámou teroristickou
skupinou. Nastal problém s nedokončeným zápisem učiva. Pan
profesor stačil jen zoufale vykřiknout: „A nezapomeňte na kost
stydkou!“ Nás teroristi naštěstí neodvlekli, ale pozvali na oficiální
proces s učiteli v tělocvičně.
Pozvání jsme přijali a mohli tak vidět nebohé kantory tančit indiánský tanec v kruhu, přičemž byli odměněni důkladným postříkáním maturanty za milé chvilky v hodinách. Došlo ale také k dalšímu opakování slov díků učitelům, jejichž nesčetné variace zněly
po gymnáziu rozhlasem již před touto akcí. Bohužel jsem nemohl
zůstat až do konce, avšak na zážitek z téměř prázdné peněženky
jen tak rychle nezapomenu. Příště před posledním zvoněním vyplundruju banku.

Zkouška dospělosti
Nikola Bluchová, studentka gymnázia
Tak se zase rok s rokem sešel a zase, tak jako loni, budeme
před naší školou potkávat starší kamarády slavnostně oblečené,
ale s pobledlými obličeji a kruhy pod očima. Někdo by si mohl pomyslet: To musel být ale flám! My ale dobře víme, že to absolventi
posledního ročníku skládají maturitu. Stejnou fantazií asi oplýval
autor obrazného pojmenování maturity, když ji nazval zkouškou
dospělosti.
Mladý člověk zřejmě nepřekročí práh dospělosti složením nějaké
zkoušky. A to ani v těch méně vyspělých civilizacích, které za tímto
účelem pořádají různé rituály. Teprve až budeme schopni zajistit si
osobní potřeby vlastními silami, můžeme mluvit o prvních krocích
dospělostí. Vše je přece ovlivněno především znalostmi ve vybraném oboru, motivací k soustavnému sebevzdělávání, uměním milovat a respektovat naše blízké, kvalitou všeobecného a kulturního
rozhledu a především tolerancí ke všemu a všem. A získáme to
všechno jen zkouškou dospělosti? Asi ne, co!
Ovšem je třeba ale říct, že maturita společenský přínos má. Celý
rok se na ni připravujeme. Probíhají stužkovací večírky, maturitní plesy a poslední zvonění. Nevšední péče je věnována přípravě
občerstvení členům maturitní komise. Kromě těchto aktivit se ale
občas i stává, že se studenti posledního ročníku zapojují i do vlastního studia. Nazpaměť se učí odpovědi na desítky vykutálených
otázek a připravují na přijímací zkoušky na vysoké školy, neboť
studijní program závěrečného ročníku střední školy bývá většinou
zaměřen na tyto aktivity. I přes všechny klady i zápory už se nemůžu dočkat, až za sebou budu mít “zkoušku dospělosti“ i já a budu
si užívat čtyřměsíčního volna.

Novojičínský zpravodaj

Ozdravný pobyt
Jaroslav Kotas, účastník pobytu
Překrásná příroda, příjemné letní počasí, výborná strava a ozdravný program čekaly na dvaapadesát zdravotně postižených, které
trápí především choroby kardiovaskulárního systému a pohybového aparátu, na týdenním rekondičním pobytu v Deštném v Orlických horách. Akci pořádala ve dnech 3. – 10. července Okresní
organizace Svazu postižených civilizačními.
Účastníci pobytu,
z nichž bylo třicet
členů místní organizace
zdravotně
postižených
Nový
Jičín, prožili týden
s velmi rozmanitým
programem.
Ten
se sestával z každodenní ranní rozcvičky, skupinových
cvičení, cvičení a
Součástí ozdravného pobytu byly i výlety.
plavání v hotelovém
Foto: Jaroslav Kotas
i venkovním bazénu,
vycházek. V odpoledních a večerních hodinách se pořádala sportovní olympiáda a kulturní program. Vše připravili vedoucí pobytu
Antonín Pernický, cvičitelka Alena Lustigová a majitel hotelu Vratislav Hejzlar.
K absolutní spokojenosti všech přispěly i poznávací zájezdy do
Ratibořic a na Šerlich. Akce se mohla uskutečnit díky podpoře našeho města formou grantu pro zdravotně postižené. Poděkování
účastníků patří všem, kteří perfektně připravili a zorganizovali program.

Týden zahájí I. Devátá
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
Od 1. do 7. října 2012 bude probíhat v mnoha knihovnách již tradiční celostátní akce s názvem Týden knihoven. Jejím cílem je podpora knih, čtenářství a knihoven. Městská knihovna v Novém Jičíně zahájí Týden knihoven besedou se známou českou herečkou
a spisovatelkou Ivankou Devátou.
V současné době se věnuje především literární tvorbě, její povídky a fejetony nacházejí uplatnění v tisku i rozhlase. Její knihy patří na trhu k nejprodávanějším, mezi nejznámější patří Jen jednou
mladá, Všechny mé domovy, Lázeňská kůra a mnoho dalších. Náměty čerpá většinou z vlastního života a divadelní praxe. Beseda
se uskuteční v pondělí 1. října v 18.15 hodin v městské knihovně.
Na úterý 2. října je od 18.15 hodin připravena cestopisná beseda
s projekcí nazvaná Stopem po Tanzánii s Ilonou Bittnerovou, která
představí Afriku očima mladé cestovatelky. Na návštěvníky čeká
promítání fotografií z Dar es Salaamu – hlavního města Tanzánie,
z okolí jezera Tanganika a ze severní Tanzanie – oblasti, kde žijí
Masajové.
V rámci Týdne knihoven navštíví novojičínskou knihovnu ilustrátorka Tereza Říčanová a beseda s ní bude určena pro žáky základní školy. Její obrazové album Noemova archa bylo nominováno
na cenu Magnesia Litera.
Městská knihovna v Novém Jičíně připravuje pro registrované
čtenáře knihovny novou výpůjční službu – půjčování elektronických
čteček. Zájemcům o tuto službu budou nabídnuty tři typy čteček.
Dva typy s možností zapůjčení mimo knihovnu a jedna čtečka k zapůjčení a bližšímu seznámení pouze v knihovně.
Čtenářům knihovny připomínáme, že bude opět vyhlášena amnestie dlužníků za pozdní vrácení půjčených knih i časopisů a také
přihlašování nových čtenářů zdarma.

Pozvánka na hody
Kateřina Redlová, osadní výbor
V sobotu 15. září 2012 zveme všechny do areálu TJ Sokol Straník na tradiční Stranické hody. Můžete se těšit na fotbalové utkání,
projížďku v bryčce, skákací hrad a další. Odpoledne zakončí hodová zábava s hudební skupinou TNT.
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Vzpomínka na koupaliště
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Mnoho lidí považuje za nejznámější a nejvýznamnější záběr našeho města fotografický snímek se záběrem směrem na kostelní
věž, zámek nebo radniční budovu. Ale skutečnost je zcela jiná.
Letos uběhlo pět let, kdy svět poznal unikátní fotografický snímek
našeho města. Proslavil naše město ve Spojených státech a dalších zemích. Je to snímek z třicátých let 20. století, který zachycuje naše krásné novojičínské koupaliště. Dnes v období vysokých
teplot vzpomínáme v malých domácích bazénech na krásné výstavní koupaliště poblíž bývalé Hücklovy továrny, které bylo centrem letního života našeho města. Jeho historie sahá do počátku
20. let minulého století, kdy se městské zastupitelstvo v čele se
starostou Dr. Ernstem Scholichem usneslo vybudovat koupaliště
na pozemcích ležících v ulici zvané dříve Kolbstrasse (dnes Žilinská). Pozemky pro výstavbu koupaliště darovala městu Tereziánská nadace spadající pod Ministerstvo školství v Praze. Na podzim
roku 1927 byla za účasti stavební firmy Ing. R. & H. Blum zahájena

účastníky, zejména z řad dětí, bude připraveno mnoho soutěží, her a dalších aktivit, završené táborovým ohněm. Tentýž den
si od 17 hodin v Kamenném divadle připomeneme doznívající výročí 100 let od založení skautingu v českých zemích. Ve spolupráci se skautským střediskem Dvojka Nový Jičín připravujeme pro
bývalé i současné členy Junáka v Novém Jičíně slavnostní oheň
k tomuto výročí.
Akce bude plná setkání, vzpomínek, zpěvu s kytarou u ohně,
společná fotografie a zapsání se do pamětní knihy se vzkazem
do druhého století skautingu. Srdečně zveme všechny, kteří kdysi
skautskými oddíly prošli, chtěli by se po letech setkat se svými vrstevníky, kamarády, bratry a sestrami, zavzpomínat. Zváni jsou však
také všichni současní členové Junáka.
V sobotu 10. 11. proběhne odpoledne s deskovými hrami. Akce
se uskuteční ve skautských klubovnách střediska Pagoda na ulici
U Jičínky 9 v Novém Jičíně. Více informací o již proběhlých i chystaných akcích na webových stránkách http://skaut100.cz/. Projekt
Skaut je IN je realizován za finanční podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a města Nový Jičín.

Aktivity Školy života
Petr Vašek, sociální pracovník
Může člověk s mentálním postižením prožít šťastný a spokojený
život? Na tuto důležitou a nelehkou otázku hledá již od roku 1997
odpověď svou činností Denní stacionář Škola života pro dospělé
s mentálním a kombinovaným postižením v Novém Jičíně. Lidé
s postižením se tu učí poznávat svět i sami sebe. Rozšířený názor,
že člověk s mentálním postižením musí být nešťastnou, bezmocnou
a zbytečnou bytostí je u nás popírán na každém kroku. Například
jsme pořádali 11. bowlingový turnaj s účastí takřka 50 zdravotně
postižených sportovců z podobných zařízení našeho kraje.

Nejznámější fotografie Nového Jičína

Foto: Muzeum Novojičínska

jeho výstavba. Již 12. července následujícího roku bylo koupaliště
předáno městu do užívání. Nový Jičín měl tímto postaráno nejen
o zpestření volných letních chvil obyvatelstva, ale i o další příspěvek do městské pokladny. Je jen na škodu, že se tento městský
areál nepodařilo zachránit a zužitkovat do dnešních dnů a většině dnes žijících pamětníků zbyly jen vzpomínky a fotografie. Osud
koupaliště byl zpečetěn a stala se z něj nádoba na vodní živočichy. Osud tomu chtěl a na žádost kurátora Matthew S. Witkovskeho poskytlo před pěti lety Muzeum Novojičínska pro potřeby
Národní galerie v New Yorku úžasnou a vysoce kvalitní fotografii
novojičínského koupaliště z počátku třicátých let. Prezentována
byla na výstavách ve Washingtonu, New Yorku, Milwaukee a skotském Edinburghu od 10. června 2007 do 31. srpna 2008. Výstavu
pod názvem „Foto – Modernity in Central Europe, 1918 – 1945“
prezentující nejvýznamnější fotografické záběry z meziválečného
období shlédly stovky tisíc návštěvníků. Mezi nimi i fotografii z Nového Jičína. Fotografie koupaliště se objevila také uprostřed nádherného prestižního katalogu, který je dnes možnost ke zhlédnutí
v knihovně novojičínského muzea. Bohužel na koupaliště zůstaly
jen vzpomínky a stále se opakující dotazy z řad obyvatel – kdo za
to může, že dnes již není?

Projekt Skaut je IN
Václav Dobrozemský, vedoucí střediska
Skauti ze střediska Pagoda Nový Jičín v letošním roce realizují
projekt Skaut je IN.
2. 6. 2012 proběhl Pochod kolem Nového Jičína, v srpnu se
uskutečnil skautský příměstský tábor s tematickou hrou Letem světem. Skauti se budou opět prezentovat na slavnosti města v sobotu
8. 9. 2012. V parku u Žerotínského zámku bude postaveno indiánské tee – pee, pro děti budou připraveny hry a soutěže, k dispozici
budou fotografie, informace ze skautské činnosti, propagační materiály.
V sobotu 15. 9. 2012 od 13 hodin se na louce mezi Skalkami
a Čerťákem (fitness stezka) bude konat soutěžní odpoledne. Pro
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Z výletu na Hrubou skálu

Foto: Petr Vašek

V květnu jsme měli vícedenní výlet do neznáma. Navštívili jsme
oblast Hruboskalska. Navštívili jsme mimo jiné město Jičín s jeho
památkami, hrad Kost a Valdštejn a prošli si oblast Hrubé Skály. Všichni odjížděli domů se spoustou zážitků a se suvenýry pro
své blízké. V současnosti jsme navázali bližší spolupráci se Zámkem Nová Horka, a dále pak s Chráněným bydlením na Slovanské
a Dlouhé ulici v Novém Jičíně, kde jsou podobně zdravotně postižení jako v našem zařízení.
Všechny naše aktivity můžete od tohoto roku sledovat také
na facebooku.

Den prevence
Petra Uvírová
Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín zve občany na Den prevence rakoviny kůže.
KDY: 25.září.2012 od 15:30 do 18:00 hodin
KDE: Oddělení klinické a radiační onkologie
Nemocnice Nový Jičín
Všem zájemcům nabízíme zdarma:
- Vyšetření pigmentových znamének
- Základní rozbor krve a měření tlaku
- Odborné poradenství k prevenci vzniku kožních nádorů
Navíc budete mít možnost prohlédnout si špičkové technologie
k léčbě onkologických onemocnění.
Více informací na www.nemnj.cz, nebo na telefon 556 408 180.
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 Pondělí 17. září v 9.00 • TURNÉ
V HAJZLU • C.D.Payne přilétá na Turné
v hajzlu do České republiky a projekt LiStOVáNí doprovodí s jeho novou vydanou
knihou Neviditelný. Lehce absurdní příběh
sedmatřicetiletého klasického „losera“, Axela Westona, který jednou
čirou náhodou vysloví jakousi kouzelnou formuli a stane se neviditelným. Velmi vtipná roadstory neviditelného člověka na útěku a
humorná bomba na začátku nové sezóny, navíc doplněná účastí
C.D.Payna, jeho diskuzí a autogramiádou. Účinkují: Alan Novotný a
Lenka Janíková nebo Pavel Oubram a Věra Hollá. LiStOVáNí. (zadáno pro školy)
 Středa 19. září v 19.00 • CHUDÁK HARPAGON•Dramatické
vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život,
tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává
a nedá a nedá… Josef Dvořák v komedii na motivy Moliérova
Lakomce. Dále hrají: R. Stupková, D.Schlehrová, A.Zejfartová, M.
Hrubešová, R. Trtík. Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha.
Vstupenky v prodeji.
 Úterý 25. září v 19.00 • Frank Houtappels: NA MĚLČINĚ • Na
mělčině je originální komedie, trochu absurdní, s překvapivými zvraty
a hořkým podtónem. Nabízí obraz čtyř osamělců, kteří dělají všechno pro to, aby ze svých životů oškrábali rez a zbavili se strachu, že
jednou skončí jako vorvaň uvíznutý na mělčině. V režii Jakuba Nvoty
hrají: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Munzarová, Sabina
Remundová. Divadlo Kalich Praha. Vstupenky v prodeji.
 Čt 30. 8. až Ne 2. 9.
v 18.00 hod. • Rebelka
2D• Příběh odvážné rusovlasé princezny Meridy,
která se vzepře tradici a
vezme svůj osud do vlastních rukou. Mládeži přístupno. Animovaný/Dobrodružný/Akční/Rodinný. Digital 2D, 100 min., dabing.
 Čt 30. 8. až Ne 2. 9. ve 20.00 hod. • Let´s dance: Revolution 3D
• Pouliční taneční hnutí MOB, které tančí na nejrušnějších místech
ve městě a také v netradičních prostorách jako jsou muzeum nebo
banka. Občas si vyberou rušnou křižovatku. Prostě to rozbalí všude,
kde vzbudí pořádný rozruch. Do 12 let nevhodný. Hudební/Romantický/Drama.Digital 3D, 93 min., titulky.
 Po 3. 9. až St 5. 9. v 18.00 hod. • Let´s dance: Revolution 2D •
Tentokrát ve 2D. Do 12 let nevhodný. Hudební/Romantický/Drama.
Digital 2D, 93 min., titulky.
 Po 3. 9. až St 5. 9. ve 20.00 hod. • Tak fajn • Letní slovenská
komedie o nepodařené dovolené ve třech. Do 12 let nevhodný. Komedie/Muzikál/Romantický. Digital 2D, 90 min., cz.
 Čt 6. 9. až Ne 9. 9. v 18.00 hod. • The Amazing Spiderman •
Jedna z nejoblíbenějších postav na světě se vrací na filmová plátna
a odhaluje novou kapitolu ze svého života. Mládeži přístupno. Digital
2D, 137 min., dabing.
 Čt 6. 9. až Pá 7. 9. a Ne 9. 9 ve 20.30 hod. • Líbáš jako ďábel •
Volné pokračování úspěšné české romantické komedie Líbáš jako
Bůh. Mládeži přístupno. Digital 2D, 113 min.
 So 8. 9. v 14.00 a 16.00 hod. • SLAVNOSTI MĚSTA • Čertova
nevěsta • Česká pohádka od Zdeňka Trošky. Vstup zdarma.
 Po 10. 9. až St 12. 9. v 18.00 hod. • Méďa • Plyšový medvěd může
být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to
spíš diagnóza. Do 15 let nevhodný. Americká komedie. Digital 2D,
106 min., titulky.
 Po 10. 9. až St 12. 9. ve 20.15 hod. • 7 dní v Havaně• 7 dní,
7 režisérů, 1 vášnivá Havana. Do 12let nevhodný. Thriller. Digital
2D, 129 min., titulky.
 Čt 13. 9. a Pá 14. 9. v 18.00 hod. • Norman a duchové 2D • Kdo
zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků?
Neohrožený hrdina Norman, kterému je jedenáct a ujíždí na hororech. Mládeži přístupné. Animovaná komedie. Digital 2D, 93 min.,
dabing.
 So 15. 9. a Ne 16. 9. v 18.00 hod. • Norman a duchové 3D •
Tentokrát ve 3D.
 Čt 13. 9. a Ne 16. 8. ve 20.00 hod. • Resident Evil: Odveta 3D
• Smrtelný virus společnosti Umbrella Corporation dál pustoší Zemi
a mění světovou populaci na legie masa, které jedí Nemrtví. Jediná
a poslední naděje lidské rasy je ALICE (Milla Jovovich). Do 12 let
nevhodný. Digital 3D, 117 min., titulky.
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 Po 17. 9. a St 19. 9. v 18.00 hod. • American Translation • Oba
se milují. On zabil. Ona o tom nic neví. Jeho přáním je zachránit se.
Do 15 let nevhodný. Digital 2D, 109 min., titulky.
 Po 17. 9. a St 19. 9. ve 20.15 hod. • Ve stínu • Film noir. Jedná
se o návrat ke klasickým českým detektivkám s Ivanem Trojanem
v hlavní roli. Režisér David Ondříček. Mládeži přístupno. Digital 2D,
106 min., cz.
 Čt 20. 9. a Ne 23. 9. v 18.00 hod. • Postradatelní 2 • Nikde jinde nezažijete všechny akční hrdiny pohromadě, Sylvester Stallone,
Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Jean-Claude
Van Damme, Arnold Schwarzenegger a další. Do 15 let nevhodný.
Digital 2D, 103 min., titulky.
 Čt 20. 9. až Ne 23. 9. ve 20.15 hod. • Bastardi 3 • Drama, které
bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu dnešní doby. Ukazuje kam až
může vše dojít,budeme- li jen nečinně přihlížet. Do 15 let nevhodný.
Digital 2D, 97 min.
 Po 24. až St 26. 9. v 18.00 hod. • Lov lososů v Jemenu • Příjemný britský film, který zahřeje u srdce. Do 12 let nevhodný. Digital
2D, 111 min., titulky.
 Po 24. až St 26. 9. ve 20.15 hod • Počátek • Jeden z nejoriginálnějších a nejlepších filmů posledních let, který posouvá kinematografii zase o kus kupředu. Digital 2D, 148 min., titulky.
FILMALE – Britský film
• Ne 30. 9. • Batman začíná, 14.00 hod. • Temný rytíř, 17.00 hod.
• Temný rytíř povstal, 20.00 hod. • Ukončení filmového festivalu
batmanovskou trilogií. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 140 min., 152
min., 165 min., titulky.

FILMALE 2012
Michal Horniak
Je otázka, kdy se o každoročně opakující akci či události dá říct, že je „tradiční“.
Filmale coby přehlídka geograficky orientovaného filmu vyhlíží svůj sedmý ročník.
Před šesti lety byly ohledány hranice pěti
kontinentů, pak se optika zúžila na Současný evropský film, odskočila si do Asie, aby se vrátila ke skandinávské kinematografii a posléze k německému a naposledy španělskému filmu. A letošní ročník bude mít v záhlaví Britský film.
Filmale staví na nedokonalém půdorysu renesančních a funkcionalistických prostor Nového Jičína. Kino Květen se stále leskne
a letní kino zvládá i podzimní počasí, budova Staré pošty dýchá
věkem i pružnou statikou, těšíme se na nový open-air nově otevřeného Café baru Ulita a střediskem artové i bohémské zábavy zůstává biograf Artefakt. Nebo jím bude kavárna Múza s nepřetržitým
pásmem britcomů?
Doprovodný program zahrne do své nabídky kulinářské podniky
a hudební blok nabídne kapelu z Anglie nebo i ten nejbritštější ze
všech hudebních stylů. Soutěže o permanentky se naplno rozjedou v místním tisku týden před událostí, ale nebudou se vztahovat
na předfestivalový předkrm nazvaný maléFILMALE (s podtitulem
Divák je jen velké dítě). Ten nabídne nejen Počátek Lovu lososů v Jemenu, ale také projekce pro děti a odvážnější dramaturgii
pro školy.

Program Muzea Novojičínska
 7. září – 18. listopadu 2012 • VLADIMIR
KLEIN – SKLO/GLASS • Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 6. září 2012 v 17.00 hodin.
Rytířský sál
 8. září 2012 – 6. ledna 2013 • VLADIMÍR
BIRGUS - FOTOGRAFIE • Autorská výstava
ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě • Vernisáž výstavy
se uskuteční v pátek 7. září 2012 v 17.00 hodin.
Nová galerie
 sobota 8. září 2012, 9.00 – 17.00 hodin • DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ • SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN. Volný vstup
 do 11. listopadu 2012 • NOVÝ JIČÍN PŘED 100 LETY • Výstava unikátních fotografií Nového Jičína. Kamenná síň
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
sobota, neděle
9.00 – 16.00
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 3.- 27. 9. Městská knihovna
• 8.30 – 18.00 • KOUZLO PŘÍRODY - minigalerie knihovny
představí fotografie Blanky Růžičkové z Valasškého Meziříčí.
 4. 9. (út), 11. 9. (út), 18. 9.
(út), 25. 9. (út) Čajovna Archa
• 18:00 • MAGIC: THE GATHERING – klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro všechny hráče Magic: The Gathering TCG. Hraní
a výměna karet, zkušeností atp. Akce trvá do 21.00.
 6. 9. (čt) Čajovna Archa • 18.00 • SETKÁNÍ S TICHEM – meditativní posezení bez učitele a beze slov.
 8. 9. (so) Masarykovo náměstí • 8.30 • SLAVNOST MĚSTA
NOVÝ JIČÍN - závěrečné koncerty: Hana Zagorová & Petr Rezek
+ band / Vypsaná fixa
 9. 9. (ne), 23. 9. (ne) Čajovna Archa • 15.00 • DESKOVÉ HRY
– tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 11. 9. (út.) Městská knihovna • 18.15 • ZEMĚ MORAVA: JEJÍ
ZAMLČENÁ VZNEŠENOST A KRÁSA – Spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová (*1931) představí svou novou knihu, která chce
populárnější formou přiblížit obraz života slavné Moravy a našich
předků. Autorka pochází z Hodslavic, své dětství a mládí prožila
v malé vesničce Palačov u Starého Jičína. Vystudovala Univerzitu
Karlovu v Praze, obory filosofie a psychologie.
 15. 9. (so) Čajovna Archa • 7.40 • ČAJOVÝ LET NA BYSTŘIČKU – Výprava z Valašského Meziříčí do Vsetína po naučné
stezce Jana Karafiáta k v.n. Bystřička a dále po naučné stezce
Klenov s přírodní rezervací a skalním hradem. Sraz v 7.40 hodin
na autobusovém nádraží v NJ, stanoviště 3. Odjezd v 7.50 do Valašského Meziříčí.
 17. 9. (po.) Městská knihovna • 18.15 • SLABIKÁŘ ETIKY
PRO 21. STOLETÍ - přednáška České křesťanské akademie Nový
Jičín o podstatě lidství uprostřed zmatků globalizovaného světa.
Přednáší ThDr. Josef Hromádka, český evangelický farář.
 19. 9. (st.) Městská knihovna • 18.15 • 30,- Kč • IMUNITA,
STRAVA A CELOSTNÍ MEDICÍNA – Přednáší MUDr. Vladimíra
Strnadelová a Jan Zerzán, kteří působí v Institutu celostní medicíny v Praze. Pokud chcete zlepšit vaše zdraví, je dobré vědět, jakou
má strava preventivní a léčebnou moc.
 22. 9. (so) Klub Galerka • 20.00 • FILIP M. & HOSTÉ - Ostravská kapela FILIP M. v čele se zpěvačkou Jitkou Andraškovou
vyrazí v září 2012 na podzimní sérii koncertů. Hudba FILIP M. se
pohybuje na pomezí folku a popu, výraznou složkou jsou vynikající
vokály a výrazné, leč jemné melodie, kterými se můžete nechat
unášet do krajiny snů, fantazie a příběhů. Jako hosté kapely vystoupí dva legendární hudebníci - Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský,
zakladatelé kapely Neřež.
 27. 9. (ČT) Klub Galerka • 20.00 • 70,- • JAZZ KLUB & VERONIKA HARCSA - maďarská jazzová princezna Veronika Harcsa (29 let !) má ve svém věku rozběhnutou velmi slibnou kariéru
nejen doma, ale i v zahraničí. Promovaná zpěvačka na Lisztově
akademii spolu se svým jazzovým kvartetem v jedenácti skladbách
překrásně zhudebňuje poezii významných maďarských básníků
20. století.
 29. 9. (so) Čajovna Archa • 18.30 • 50,- Kč • NEBEZTEBE A
POVÍDALY ŽE MU HRÁLY - dvojkoncert brněnské a novojičínské
kapely. 18.30 • Nebeztebe (akustický etnobeat spojující v sobě
nejrůznější hudební prvky). 20.30 • Povídaly že mu hrály (kytara,
baskytara, cajon a tahací harmonika)
Připravujeme:
 5. 10. (pá) Klub Galerka • 20.00 • 70,- SAKUMPRÁSK - skaskaska! Páteční večer v Galerce ovládne banda ve stylu SKA! http://
www.sakumprask.cz/

Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20
• 7. - 26. září 2012 • Náš král a císař Karel I. a jeho návštěva
v Novém Jičíně roku 1912•
Slavnostní vernisáž proběhne v pátek 7. září 2012 v 18.00 hodin
společně s přednáškou historika PhDr. Jiřího Raka, Ph.D. na
téma „Arcivévoda Karel a rok 1912“.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 – 11.00 hod., 14.30 – 17.00
hod.sobota 8. září 2012 9.00 – 17.00 hod.
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Klub rodáků a přátel města NJ
zve všechny své členy a příznivce na výstavu Jan Zemánek – Řez tvorbou 1972-2012,
která se uskuteční v místnostech Klubu na baště v horním patře. Vernisáž malé retrospektivy,
zahrnující ukázky ranné tvorby, vrcholu i současné autorovo dílo,
připomínajícího si pětašedesát aktivních let od příchodu na svět
vezdejší, se uskuteční ve středu 5. září 2012 v 17 hodin. Na výstavě bude dle slov autora zastoupena tvorba figurální i organická,
abstraktní, od dřevěných skulptur plnoplastických opracovávaných
klasickou technikou řezby až po objekty využívající současnou
technologii zpracování dřeva.
Úvodní slovo PhDr. Karel Chobot. Sám autor výstavy pak pohovoří o inspiračních zdrojích a celoživotních múzách v besedě ve
středu dne 12. září 2012
v 16.30 hodin. Zde rovněž
budou upřesněny poslední informace o chystaném
zájezdu ve dnech 17. - 23.
září 2012 do Epinalu a Ludwigsburgu.
Zároveň
zveme
na
městskou slavnost 8. září
2012, jejíž program zahalen v pohádkovém hávu je
upřesněn na jiném místě
Zpravodaje, podobně jako
program Muzea Novojičínska p.o., kde připomínáme
akce na zámku v Kuníně.
V Klubových prostorách na
baště kromě výstav bude
při městské slavnosti opět
možné ochutnat novojičínskou specialitu zvanou
Ukázka díla Jana Zemánka
Foto: Jan Zemánek Alexandrova klobása.

Návštěvnické centrum nabízí:
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, kde si můžete vyzkoušet klobouky jak fyzicky tak i interaktivně.
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení
včetně komentované procházky expozicí.
adresa:
Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín, tel. 556 711 888, 556
768 288
Středisko Europe Direct Nový Jičín zve na výstavu Dávej-ber!, která bude k vidění v jeho minigalerii od 1. do 30. září 2012. Vystavené fotografie
vzešly ze soutěže Dávej-ber!, která byla uspořádaná v rámci Evropského roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity, jehož cílem je vytvořit
příznivější podmínky a lepší budoucnost pro seniory i zbytek společnosti.
Středisko ED zve na akci s názvem Evropský týden mobility.
V úterý 18. září proběhne pro mateřské školy, ve spolupráci s Mami – rodinným centrem, od 9 do 12 hodin ve Smetanových sadech.
Ve čtvrtek 20. září od 9 do 14 hodin na Masarykově náměstí je program určena základním školám. Akce je připravena ve spolupráci
s městskou policií a BESIP.
Evropská komise vyhlásila další ročník Evropské noci vědců.
V pátek 28. září od 18 do 23 hodin je ve hvězdárně ve Valašském
Meziříčí připraven tento program: kosmický pokrok pro každý den,
hrajeme si se světlem, cesta v čase aneb jak se pozorovalo a pozoruje.
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Volby do zastupitelstev krajů
Dagmar Velíčková, kancelář úřadu
Vážení občané, voliči,
rozhodnutím prezidenta republiky č. 224 ze dne 27. června 2012
byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Jejich konání bylo stanoveno na pátek
12. října a sobotu 13. října 2012. V našem městě se v uvedené
dny budou konat pouze volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Voliči budou volit nově ve 22 stálých volebních okrscích na
území města, v jejichž volebním seznamu budou zapsáni podle
místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu. Informace o změnách
vymezení volebních okrsků a sídlech volebních místností - viz
samostatný článek. Volební vyhláška starosty města, která bude
obsahovat oznámení o místě a době konání voleb, vymezení volebních okrsků a sídla volebních místností, bude vyvěšena nejpozději
do 27. září 2012. Věnujte, prosím, jejímu obsahu zvýšenou pozornost právě s ohledem na změny ve vymezení volebních okrsků!
Novinkou v těchto krajských volbách je možnost volit mimo volební okrsek podle místa trvalého pobytu na voličský průkaz, a to
ve kterémkoliv volebním okrsku na území příslušného kraje, jehož
je okrsek součástí.
O vydání voličského průkazu lze již nyní žádat obecní/městský
úřad podle místa trvalého pobytu osobně (až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. 10. 2012 (středa) do 16.00
hodin) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem
voleb, tj. do 5. 10. 2012 (pátek), a to:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
nebo
b) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče nebo
c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není
žádný předepsaný formulář, vzor žádosti o voličský průkaz však
naleznete na webu města Nový Jičín: www.novy-jicin.cz, v sekci
„Volby do zastupitelstev krajů“.
Každý volič si může v úředních hodinách na Městském úřadu
v Novém Jičíně, pracoviště Divadelní 1, 1. poschodí, kancelář
č. 211 (evidence obyvatel) ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Městský úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu
v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Volit ve volbách do zastupitelstev krajů může každý občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je plně
způsobilý k právním úkonům, je přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu tohoto kraje a není u něj překážka ve výkonu volebního práva (výkon trestu odnětí svobody,zbavení způsobilosti k právním úkonům).
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo
koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí
být číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu příslušného kraje. Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději
3 dny přede dnem voleb, tj.
9. října 2012. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky,
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky,popřípadě hlasovacích lístků je volič

povinen vstoupit do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru vloží volič do šedé úřední obálky 1 hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo označeno
více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový
hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na jeho posuzování vliv.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
Městský úřad Nový Jičín na tel: 556 768 209 nebo 556 768 210
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Telefonický kontakt do každé volební místnosti na území města bude
zveřejněn na webu města v sekci „Volby do zastupitelstev krajů“.
Mimořádné úřední hodiny k vyřízení občanského průkazu
Pokud volič zjistí, že nemá platný občanský průkaz, občanský
průkaz ztratil ,byl mu odcizen nebo jej zničil a chce volit, může
k vyřízení OP využít mimořádných úředních hodin ve dny voleb na
MěÚ Nový Jičín, Divadelní 1, 1. poschodí, pracoviště občanských
průkazů:
pátek 12. října 2012 : 8.00-21.00
sobota 13. října 2012:
8.00-13.00 .
K vyřízení nového OP je zapotřebí doložit rodný list (v případě
ztráty nebo odcizení OP),
2 fotografie a odevzdat neplatný občanský průkaz. Občanský
průkaz (bez strojově čitelné zóny) bude vyhotoven na počkání
a je platný 1 měsíc v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení.
Správní poplatky:
Nový OP z důvodu neplatnosti stávajícího: 0,-Kč
Nový OP po ztrátě, odcizení,zničení:
100,-Kč

Změny ve volebních okrscích
Dagmar Velíčková, kancelář úřadu
Území města Nový Jičín a jeho částí bylo od r. 1990 rozděleno
pro účely voleb do 23 volebních okrsků. Oddělením části města
Libhošť (původně volební okrsek č. 19) vznikla k 1. 1. 2011 samostatná obec Libhošť. Proto bylo nutné s ohledem na změnu hranic
města a reálné snížení počtu volebních okrsků na 22 provést jejich
přečíslování tak, aby vytvářely jednu číselnou řadu.
Začlenění jednotlivých ulic a obytných domů s voliči hlášenými na
dané adrese k trvalému pobytu do volebních okrsků v některých
případech již nevyhovovalo zákonnému požadavku, aby každý volební okrsek zahrnoval přibližně 1000 voličů. Přehodnoceno bylo
rovněž umístění sídel dvou volebních místností a bylo přistoupeno
k jejich přeložení do vhodnějších prostor při respektování docházkové vzdálenosti voličů.
Protože volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb
a očekávanými byly volby do zastupitelstev krajů na podzim 2012,
bylo toto volební mezidobí dobou vhodnou pro změny.
Starosta města Nový Jičín proto 10. srpna 2011 v souladu s ust.
§ 26 odst.2 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
stanovil nově stálé volební okrsky na území města Nový Jičín
(po jejich přečíslování a změnách). Tato informace byla zveřejněna
na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín.
S ohledem na blížící se volby do zastupitelstev krajů ve dnech
12. a 13. října 2012
žádáme občany-voliče, aby pozorně sledovali nové vymezení
stálých volebních okrsků včetně umístění volební místnosti
v Oznámení o době a místě konání voleb (volební vyhláška),
které bude vyvěšeno v každém volebním okrsku na území
města nejpozději 15 dnů přede dnem voleb.
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Vedoucí kandidát KSČM pro volby
do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

95

JUDr. Josef BABKA

VOLEBNÍ DESATERO KSČM

100
75

9 5 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012
PRO
5
1. 7Práci
pro ty, kteří o ni usilují
25
2. Kvalitní rozpočet - nástroj rozvoje MSK
3. 5Bezpečnost, právo a spravedlnost - oprávněný požadavek občanů
4. Péče o životní prostředí není přání, ale nutnost
25
5. 0Péče o slabé a hendikepované - povinnost vyspělé společnosti
6. 5Dostupnost a kvalita zdravotní péče - naše priorita
7. Kvalitní a ekologická doprava
8. 0Nejen prací živ je člověk - podporujeme sport a kulturu
9. Bezplatné, kvalitní a dostupné vzdělání pro všechny
10. Úřady pro lidi, veřejná kontrola - nejlepší nástroj proti korupci
11/12

více na http://mskraj.kscm.cz
25/12

Plavecký klub Nový Jičín
pořádá

PENíze netiskneme,

NÁBOR
do přípravek klubu

Od 3. září 2012
každé úterý a čtvrtek v 17:30 - 18:30 hod.

��������������������������
��������

WWW.MORAVAPRESS.CZ

Hledáme zájemce o plavecký sport, zejména
ročník narození 2002 a mladší.
Noví zájemci z výše uvedených ročníků
do konce roku 2012 za 200,-Kč.
Více informací: web: www.pknj.cz,
email: pknj.plavec@centrum.cz , telefon: 734 424 649

�������������������������������������������������������
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MS juniorů v plavání

Akce hokejového klubu

Simona Klapcová, trenérka
Velkým úspěchem skončila reprezentace juniorů České republiky na 12. mistrovství světa v plavání s ploutvemi. Jakub Jarolím
a Petr Španihel se v rakouském Grazu stali mistry světa. Dohromady přivezli ploutvaři z Laguny ze světového šampionátu 7 medailí
(2 zlaté, 1 stříbrnou a 4 bronzové) 1 světový a 7 českých rekordů.

Milan Urban
Hokejový klub Nový Jičín připravil o letošních prázdninách dvě
akce. Tou první byl tradiční tenisový Hockey Bowl, kterého se zúčastnilo 39 dvojic. Devátý ročník vyhrála bratrská dvojice Milan
a Pavel Šebestovi. Druhou akcí, kterou hokejový klub přichystal,
byl letní příměstský tábor nazvaný Léto s Tomášem Fleischmannem. Tomáš Fleischmann se tábora zúčastnil a s dětmi nejen pohovořil, ale také si zasoutěžil. Tábor probíhal od 6. do 10. srpna
2012 a zúčastnilo se ho 45 dětí různého věku. Náplní tábora bylo
nejen sportování, ale také výlety a závěrečné opékání na Skalkách
za účasti rodičů.

Jakub Jarolím si vyplaval titul mistra světa

Foto: Simona Klapcová

Šampionátu se zúčastnilo 9 českých závodníků, kteří dokázali
splnit tvrdé nominační limity, z toho 6 sportovců bylo z Nového Jičína – Jakub Jarolím, Petr Španihel, Martin Mazáč, Ondřej Dofek,
Klárka Křepelková a Veronika Rosová. Všichni dosáhli medailových či finálových pozic.
Jakub Jarolím vyplaval titul mistra světa v disciplíně 50 metrů Bi-fins, Petr Španihel se stal mistrem světa v disciplíně 400 metrů
v plavání s ploutvemi.
O fantastickou medailovou tečku se postarala štafeta juniorů
ve složení Martin Mazáč , Petr Španihel, Ondřej Dofek a Jakub
Karolín. Ze závodu 4x100 metrů v plavání s ploutvemi přivezla
bronzovou medaili.
Výsledek ploutvových plavců Laguny na letošním MSJ je vynikající a medailemi tak završili svoji desetiletou každodenní sportovní
přípravu v bazénu i na suchu.

Nový Jičín zvítězil
Marie Machková, tisková mluvčí
V úterý 21. 8. 2012 se na novojičínském stadionu konalo historicky první mezinárodní fotbalové utkání, které uspořádal fotbalový
klub Nový Jičín u příležitosti 90. výročí svého založení. Na trávníku
se utkali novojičínští fotbaloví reprezentanti do 18 let se stejně starým výběrem Turecka. Domácí zvítězili nad hosty 2:0.

Novojičínské družstvo porazilo výběr Turecka

Tábor s Tomášem Fleischmannem

Foto: Milan Urban

KČT TJ Nový Jičín připravuje:
Martina Fiedlerová
22. 9.2012 • Lidečko – Vařákovy paseky – Kláštov
- Vizovice • pro pěší - autobusový zájezd
28. - 30.9.2012 • Přechod Beskyd • pro pěší a cyklo, doprava vlakem, autobusem
6. 10. 2012 • Mosty – Velký Polom - Bocanovice •
pro pěší, doprava vlakem
Naši nabídku mohou využít nejen organizovaní turisté, ale i ostatní vyznavači pohybu v přírodě a příznivci turistiky.
Další informace najdete na webových stránkách KČT Nový Jičín
www.kctnovyjicin.cz nebo v informační skříňce na ulici Lidická.

Foto: Dalibor Tobola

„Atmosféra byla úžasná, zápas sledovalo 1570 diváků, čímž
padl devatenáctiletý rekord. Fotbal, který zahájil pan starosta
Jaroslav Dvořák, sledoval celý náš výbor. Hráči si od všech vysloužili pochvalu,“ komentoval utkání manažer místního oddílu kopané
Alois Holub.
Mezinárodní utkání Česká republika – Turecko bylo součástí velkého evropského turnaje, který se u nás hraje pod názvem Memoriál Václava Ježka.
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Fotosoutěž čtenářů – 18. kolo
Ani pohodový prázdninový čas neuspal naše fotoamatéry a tak
toto kolo bylo opět obesláno okolo dvaceti snímky. Ne všechny však
odpovídaly soutěžním podmínkám. Proto hned úvodem: Jedná se
nám o neotřelé záběry pouze na město NOVÝ JIČÍN. A v každém
kole lze zaslat pouze jediný snímek!
Těmto regulím zcela vyhověl vítězný snímek, který zaslal pan
Petr Pšenica. Je důkazem, že i v samotném středu města lze stále
hledat inspiraci, že stále nebylo vše nafoceno.
Druhé místo získal snímek Ivana Čejky, který nám všem vlastně aktuálně připomněl, že velký rodák tohoto kraje Johan Gregor
Mendel, objevitel principů genetiky, se v nedalekých Hynčicích narodil před 190 lety. A některým také, že v Novém Jičíně, ve Smetanových (kdysi Mendlových) sadech, máme jeho vůbec největší
památník.
„Fotoobjevování“ pana Jana Kopery mu tentokrát přineslo třetí
místo.
Na závěr ještě malé sdělení pro soutěžící: Hledáme
vhodný způsob, jak by se nejlépe daly veřejně on line prezentovat
všechny soutěžící snímky. Sdělíme v příštím čísle.

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