Novojičínský
ZPRAVODAJ

Listopad 2012

mìsíèník pro obèany mìsta Nový Jièín • zdarma •

NOVÝ JIČÍN V ROCE 2011 OČIMA FOTOGRAFŮ
OSMÉ NETRADIČNÍ VYDÁNÍ

Vážení spoluobčané,
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 bychom jistě chtěli zažívat radost a pohodu i v následujících dnech.
Klobouk generála Laudona by se mohl stát sladkým suvenýrem reprezentujícím Nový Jičín. Svými hlasy tuto myšlenku podpořili členové
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Cukrovinkou města je Laudonův klobouk

Novojičínskému kloboučku s tmavou polevou. Pekaři a cukráři přihlásili do soutěže deset výrobků. Nejčastěji volili motiv klobouku a náměstí,
jeden podnikatel přivezl upečený Klíč k městu. „Vybrat z tolika nápadů jediný nebylo vůbec snadné,“ přiznal starosta Jaroslav Dvořák.

Ing. Břetislav Gelnar, CSc.,
Text astarosta
foto: Marieměsta
Machková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve dnech 12. – 13. října proběhly volby
do krajských zastupitelstev. Záměrně
jsem se o volbách nezmiňoval v předešlých číslech Novojičínského zpravodaje,
abych nebyl „napaden“ z využívání tohoto média k předvolební kampani. Uspěl
jsem i díky Vašim hlasům a stal se krajským zastupitelem Moravskoslezského
kraje. Vaší podpory si velmi vážím a děkuji za ni. Velkou pochvalou, ale i závazkem je pro mě zisk spousty preferenčních hlasů.
A co budu dělat dál? Budu pokračovat ve funkci starosty, nebo
přijmu pozici ve vedení kraje? Nebo budu souběžně vykonávat obě
funkce? Tyto otázky jsem si nekladl ani tak já, jako mi je pokládali
novináři, ale i občané Nového Jičína. Prý mají zaručené zprávy, že
končím na postu starosty města a budu dělat náměstka hejtmana
či dokonce starostu a náměstka zároveň. Rád bych se k tomu vyjádřil zde, na stránkách Novojičínského zpravodaje.
Funkce náměstka hejtmana je vysoká pozice ve vedení kraje,
která se nenabízí každý den a je jistě lákavá. Avšak konkrétní
nabídku jsem zaprvé nedostal a zadruhé bych ji odmítl. Důvodů
je několik. Tím hlavním je důvěra Vás občanů. Cítil jsem ji při předvolebních mítincích, kdy se mě mnoho lidí dotazovalo, zda zůstanu
v Novém Jičíně. A po volbách se tyto otázky ještě znásobily.
Dalším důvodem je chuť pracovat pro toto krásné historické město, které jsem si zamiloval. Je zde rozjeto několik zásadních projektů, u nichž jsem stál od počátku a které bych nerad opouštěl.
V první řadě je to „moje dítě“, hotel Praha. Navrácení zašlé slávy
kavárně i hotelu a vybudování kulturního domu z přilehlé přístavby
je to, u čeho chci být. Stejně tak bych se rád dočkal vytvoření expozice věnované generálu Laudonovi. Ta bude zrealizována v domě
na Masarykově náměstí, ve kterém Laudon zemřel, v nynějším Návštěvnickém centru. Tento sen mnoha historiků a kulturních osobností města nabývá reálných základů a v příštím roce by se mohlo
začít stavět.
Nesmím zapomenout na projekty, na kterých pracujeme společně s kolegy místostarosty. Jsou to: rekonstrukce a modernizace
bazénu, zbudování cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice, vybudování útulku pro psy či důstojná oslava 700. výročí první písemné
zmínky o Novém Jičíně v příštím roce. A taktéž jsou tu dlouhodobá
témata, jako je např. zaměstnanost, kde je nutností oživení průmyslové zóny, jednání s největšími zaměstnavateli ve městě (před
několika dny proběhla velmi přínosná schůzka radních města s vedením firmy Visteon).
Dále je nezbytné konečně zrekultivovat areál bývalé tabačky
a vytvořit zde investorem uvažované nákupní centrum, kde by měly
být i obchody, které v Novém Jičíně chybějí. V první řadě OBI či jiný
hobby market. Zde patří velký dík paní místostarostce Faluši, které
se podařilo od investora získat 7 milionů korun na zeleň ve městě. V neposlední řadě je naší prioritou vzkříšení cestovního ruchu.
K prvním „vlaštovkám“ patří oživení Masarykova náměstí formou
farmářských trhů či jiných akcí nebo vybrání cukrovinky – Novojičínského klobouku. Tento výborný nápad nechat vytvořit cukrovinku symbolizující a propagující Nový Jičín se zrodil v hlavě tiskové
mluvčí města Marie Machkové.
Vážení spoluobčané, zmínil jsem se, že mi nejde o post náměstka a že zůstávám starostou Nového Jičína. Samozřejmě existuje
varianta souběhu obou funkcí, která je však pro mě absolutně nepřijatelná. Myslím si, že nelze vykonávat takto náročné funkce společně stejně dobře. Neumím si představit, že bych dělal třeba půl
dne tady a půl dne v Ostravě. Nebylo by to fér vůči zdejším lidem.
To, že zůstávám starostou v Novém Jičíně, však neznamená,
že se neucházím o pozici ve vedení kraje. Rád bych získal post
radního kraje. Domnívám se, že to může mít pro Nový Jičín velký
přínos, zejména z pohledu financí. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem institucí ve školství, sociální sféře, zdravotnictví aj. Právě
do těchto institucí by mohlo přijít z kraje více peněz. Nesmím také
opomenout další oblasti, které má kraj na starosti a které s Novým
Jičínem úzce souvisejí. Je to v první řadě využívání strukturálních
fondů, dále životní prostředí, doprava či v neposlední řadě výše
zmiňovaný cestovní ruch.
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Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Čtyřicátá čtvrtá schůze Rady města Nový Jičín dne 26. 9. 2012:
Rada města jmenovala členy grantových komisí. Vzala na vědomí
žádost o zřízení soukromé základní školy v Novém Jičíně. Radní rovněž vzali na vědomí rezignaci Dany Dokládalové na místo ředitelky
SVČ Fokus, řízením organizace pověřili Martina Jakůbka. Schválili
nákup pohárů na Svatováclavskou vyjížďku historických vozů.
Čtyřicátá pátá schůze rady města Nový Jičín dne 17. 10. 2012:
Rada města jmenovala nového člena sportovní komise, redakční
rady a grantové komise. Dala souhlas k zapojení města do výzvy
ROP Moravskoslezsko a uložila odboru majetku vypracovat dokumentaci potřebnou pro podání žádosti o dotaci na vybudování
interaktivní expozice generála Laudona v Návštěvnickém centru.
Radní doporučili zastupitelstvu města schválit metodiku poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a podobných
her. Podle ní by sportu náleželo 50 procent z této částky, 10 procent by šlo na kulturu a sociální oblast a 40 procent by zůstalo
v rezervě pro investice do zařízení v majetku města. Radní vzali na
vědomí petice proti kácení stromů v Mendelově ulici a proti budování parkovacích míst v Riegrově ulici.

Volby do krajského zastupitelstva
Marie Machková, tisková mluvčí
Ve dnech 12. a 13. října se konaly volby do zastupitelstev krajů.
Obyvatelé Nového Jičína a jeho místních částí volili ve 22 okrscích.
V seznamu bylo 19 574 voličů, účast dosáhla 31,10 procenta.

K volbám do krajského zastupitelstva přišla necelá třetina voličů.
Foto: Marie Machková

Výsledky hlasování
Platné
hlasy
Česká strana sociálně demokratická
1 778
Komunistická strana Čech a Moravy
1 108
Občanská demokratická strana
645
Křesťanská demokratická unie Československá strana lidová
575
Strana Zelených
391
Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz.
Strana nebo hnutí

V procentech
30,13
18,77
10,93
9,74
6,62

Občanská statistika – září 2012
Počet obyvatel
Narozeno dě�
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé:

24 215
24
9
15
12
13
45
30
18

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Zámek Kunín děkuje městu

Lidé dostanou tašky na odpad

Jaroslav Zezulčík, kastelán
Správa zámku Kunín si dovoluje poděkovat městu Nový Jičín
a jeho občanům za velkolepou a nádhernou oslavu 250. výročí
narození paní hraběnky Walburgy v rámci Slavnosti města Nový
Jičín. Jmenovitě děkujeme starostovi města Jaroslavu Dvořákovi,
zaměstnancům Městského kulturního střediska Nový Jičín a jeho
řediteli Petru Orságovi. Dále bychom chtěli poděkovat Husarské
akademii Nový Jičín a Základní škole Komenského 68.

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Sadu tří tašek obdrží zdarma bezmála tři tisíce domácností
v Novém Jičíně a jeho místních částech. Odkládat do nich budou tříděný odpad. Společně s taškami dostanou leták obsahující
základní infomace o třídění.
Praktické omyvatelné tašky jsou určeny pro opakované použití,
lze je navzájem spojit suchým zipem. Zároveň jsou barevně
odlišené – do žluté patří plasty, do modré papír a do zelené sklo.
Naplněné tašky stačí odnést ke kontejneru odpovídající barvy
a obsah do něj vložit.
Distribuce tašek začne v listopadu. Část jich město ve spolupráci
se základními školami Komenského 68, Komenského 66, Tyršova,
Jubilejní, odloučeného pracoviště Dlouhá a Technickými službami
předá žákům, kteří je i s letáčkem předají svým rodičům. Další
tašky budou k dispozici na odboru životního prostředí městského
úřadu. Jeho pracovníci je do vyčerpání kapacity budou rozdávat
lidem, kteří projeví zájem o třídění odpadu a kteří v rodině nemají
školou povinné děti.
Projekt vznikl za podpory společností ASOMPO a EKO-KOM.
Jeho cílem je podpořit obyvatele města v třídění odpadů a motivovat je k aktivnějšímu přístupu.

Poděkování za podporu
Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné
a handicapované děti a mládež
Ve dnech 18. srpna a 8. září se v Novém Jiříně uskutečnily dvě
akce, které pořádal Fond pro opuštěné a handicapované děti
a mládež. Zúčastnilo se jich 350 dětí z Nového Jičína a Moravskoslezského kraje. Pořady měly nadstandartní úroveň, za což
jsme dostali poděkování a uznání od dětí, vychovatelů i rodičů.

Před školou zasadili pět stromů
Milan Wagner, tiskový mluvčí Dalkia ČR
Pět platanů javorolistých zasadili čtyřiadvacátého října zaměstnanci skupiny Dalkia Česká republika před novojičínskou Základní
školou Komenského. Výsadba byla součástí projektu Stromy pro
život, který pořádá tuzemský dodavatel kancelářských potřeb.
Za padesát prodaných balíků papíru financuje zasazení jednoho
stromu, kromě platanů také sakur a lip srdčitých.
Na společnost Dalkia Česká republika připadly stromy za 65 tisíc
korun. Firma se rozhodla zasadit je ve městech, kde působí. Vedle
Horní Plané v jižních Čechách a Sviadnova na Frýdecko-Místecku
mezi ně patří rovněž Nový Jičín, kde provozuje kotelnu na biomasu. Nově vysazené stromy mají přispět ke zlepšení životního prostředí.

Staré zářivky – co s nimi?
I opuštěné a handicapované děti mají právo být šťastné.

Foto: archiv fondu

Obě akce podpořilo město Nový Jičín, a proto poděkování patří
také jemu. Fond vznikl v roce 2003 v Novém Jičíně. Pracuje na
principu dobrovolnosti, nemá žádné placené pracovníky ani aparát.
Za tu dobu již realizoval 57 akcí pro tuto skupinu dětí a mládeže.
Jejich hodnota se pohybuje okolo 2 milionů korun. Akcí se zúčastnilo
okolo 5 tisíc návštěvníků. Nedávno jsme spustili nové webové
stránky www.fond-heidi.cz. kde se o naší práci dozvíte více.

MHD už nejezdí k Tesku
Marie Machková, tisková mluvčí
K nákupnímu centru v Šenově u Nového Jičína od 1. listopadu
přestaly zajíždět autobusové spoje městské hromadné dopravy.
Důvodem je vypovězení smlouvy společností Tesco Stores ČR,
která dopravu zajišťovala.
„Jedná se o drobnou úpravu trasy linek MHD. Autobusy pouze
nebudou zajíždět k supermarketu. Lidé tuto možnost ani příliš
nevyužívali,“ uvedla Vladislava Šustková z odboru dopravy
novojičínského městského úřadu a dodala, že doprava k prodejně
Albert zůstala zachována.
Radnice ale musí upravit jízdní řád městské hromadné dopravy, vydaný k letošnímu 1. září. Kdo už si ho koupil, může si ho
bezplatně vyměnit za aktualizovanou verzi. „Postačí, když jízdní
řád přinese do prodejního místa,“ sdělila Šustková. Ostatní zájemci
si nový jízdní řád mohou koupit. Stejně jako předchozí brožurka
přijde na osm korun. Prodej začal poslední říjnový týden.

Novojičínský zpravodaj

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Ekologická výchova ve školách je investicí do našich dětí, která
by se měla projevit lepší péčí budoucích generací o životní prostředí. K dětem se dostane nepřeberné množství nových informací
a zajímavých poznatků.
Je ale vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Které
z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční
zářivkou? Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení
se už sedm let zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP.
Ten také zřídil na webových stránkách www.ekolamp.cz zvláštní sekci pro děti a mládež, jež se prostřednictvím jednoduchých
textů a her snaží tuto nezáživnou, ale společensky potřebnou
problematiku srozumitelně vyložit.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit přirozeným
způsobem problematiku zářivek do celkové mozaiky ekologické
výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii. Současně ale obsahují rtuť, a proto se jejich zpětný odběr odehrává odděleně prostřednictvím sběrných dvorů, obchodů, mobilních svozů apod.
Při recyklaci lze navíc okolo 85 procent materiálu z nefunkčních
zářivek opět použít ve výrobě.
A jak mohou s vysloužilými lineárními nebo úspornými zářivkami a výbojkami ekologicky naložit obyvatelé Nového Jičína?
Jednou z variant je odevzdat je v separačním dvoře na Palackého třídě – v provozu je v pracovní dny od 7.00 do 11.00 a od
11.30 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin.
Nově radnice zavedla možnost odevzdat tato zařízení v budově městského úřadu na Divadelní ulici. Ve vstupní hale je po
pravé straně modrá sběrná nádoba s označením EKOLAMP,
do které lze nefunkční zářivky a výbojky odložit.
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Za zeleň budou miliony
Marie Machková, tisková mluvčí
Společnost JTH Real Estate, jež hodlá v areálu bývalé
tabákové továrny vybudovat obchodní centrum, daruje městu
sedm milionů korun jako náhradu za odstranění zeleně na budoucím staveništi.
Radnice peníze použije na výsadbu nové zeleně v jiných částech města a na úpravu současných okrasných
a odpočinkových ploch. „Dva miliony už má město na účtu,
zbytek dostane po dokončení stavby,“ informovala místostarostka Blanka Faluši.
Městu se přesto nelíbí stav, který nastal po zbourání továrny.
„Věřím, že investor pracuje s korektními záměry a že příští rok
na jaře zahájí stavbu obchodního centra,“ komentoval dosavadní jednání starosta Jaroslav Dvořák.
Firma již získala souhlas s umístěním stavby. Nyní podle
sdělení projektové manažerky pracuje na dokumentaci pro
stavební povolení. Námitky, vznesené vůči stavbě během
územního řízení, krajský úřad zamítl. Územní rozhodnutí koncem srpna nabylo právní moci.
Zastupitelé města na zářijovém zasedání schválili změnu
územního plánu, kterým se mění podmínky zastavěnosti daného
území. Pětaosmdesát procent mohou tvořit stavby, patnáct procent připadne na zeleň.

Nová pravidla pro topeniště
Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí
Letos v září nabyl účinnosti zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012
Sb. Nová právní úprava se výrazně dotkne domácností a drobných
firem, jež používají k vytápění spalovací zdroje na pevná paliva.
Zákon pro ně stanovuje přísnější emisní normy a novou povinnost
kontrol technického stavu a provozu.
Zpřísnění požadavků si vynutily problémy s kvalitou ovzduší
v České republice. Spalováním uhlí a dřeva v lokálních topeništích
se do ovzduší dostává přibližně 40 procent z celkového množství
emisí prachu a 66 procent emisí polycyklických aromatických
uhlovodíků. Emise ze zastaralých topenišť v rodinných domech
bezprostředně ovlivňují zdraví obyvatel. Jsou totiž vypouštěny
přímo do jejich dýchací zóny.
Provozovatele topenišť na pevná paliva proto upozorňujeme
na dva důležité termíny:
• 31. prosinec 2016 – do tohoto data je provozovatel povinen
zajistit první kontrolu technického stavu a provozu svého zařízení.
Další bude muset provádět jednou za dva kalendářní roky. Tato povinnost se vztahuje na spalovací zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Doklad
o provedení kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou,
bude majitel povinen předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností.
• 1. leden 2022 - od tohoto data musí všechny výše uvedené
spalovací zdroje na pevná paliva splňovat parametry třetí a vyšší
emisní třídy. Kotle první a druhé emisní třídy nebude možné
od roku 2014 na našem trhu koupit a od roku 2022 ani provozovat.
Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
S nevyhovující kvalitou ovzduší se potýká zejména náš Moravskoslezský kraj. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem a Státním fondem životního prostředí
proto letos vyhlásilo dotační program k financování obnovy lokálních topenišť na tuhá paliva v rodinných domech. Program podporuje pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy s automatickým přikládáním
na uhlí, biomasu, popřípadě na obojí. Maximální výše dotace
je 40 tisíc korun.
Kdo si nyní pořizuje nový kotel na pevná paliva a nechce ho
po deseti letech měnit za nový, měl by zvážit zakoupení kotle
3. emisní třídy. Někteří výrobci nabízejí takzvané přestavbové sady,
s jejichž pomocí lze starší kotel upravit tak, aby třetí emisní třídě vy-
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hovoval. Podle současného právního názoru je tato varianta také
možná. Avšak v případě pořízení nového kotle 1. a 2. emisní třídy
do konce roku 2013, kdy ještě budou tyto výrobky na trhu dostupné,
ji doporučujeme důkladně zvážit. Zakoupení zastaralého kotle
a následné pořízení přestavbové sady nemusí být z dlouhodobého
hlediska ekonomicky výhodné.

Město přispěje na babybox
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín přispěje na vybudování babyboxu v místní nemocnici. Klimatizované zařízení, které v celé republice dosud zachránilo 77 dětí, stojí čtvrt milionu korun. Nemocnici na pořízení
schránky chybí sto tisíc korun. Vedení radnice se rozhodlo
alespoň menší finanční částkou pomoci.
„Babybox je obrovskou šancí pro odložené děti. Byla by
škoda ji promarnit nebo zhatit. Přestože i náš městský rozpočet
je napjatý, rozhodli jsme se tuto dobrou věc podpořit částkou
dvacet tisíc korun,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
„Jsme rádi za jakýkoliv příspěvek. Cíl, tedy babybox, se opět
přiblížil,“ komentovala podporu města mluvčí nemocnice Hana
Szotkowská. Podle zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse by
schránka pro odložené děti měla v novojičínské nemocnici
začít fungovat pátého prosince.

Bunkr: Volný čas i pomoc
Markéta Dudková, sociální pracovnice
Klub Bunkr. Tak se jmenuje nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, které na konci listopadu zahájí provoz v centru Nového
Jičína.
Už jako malé děti jsme si stavěli bunkry. Byly naším útočištěm
a bylo nám v nich dobře – odtud název klubu. Jeho cílem je poskytnout bezpečné prostředí, podporu, informace
a odbornou pomoc dětem a mládeži od 13 do 20 let, ohroženým
sociálním vyloučením. Služby budou bezplatné, docházka dobrovolná, návštěvníkům klubu zaručíme anonymitu.
Nízkoprahové zařízení je tady pro ty, kteří tráví volný čas
raději venku než doma, nemají co na práci a rádi by něco
podnikli. Klub je přizpůsoben k aktivnímu trávení volného
času s možností využití deskových a karetních her, fotbálku
a podobně. Je tady i místo pro lenošení a odpočinek, čtení knih
a časopisů, případně využívání internetu.
Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní, jejich trápení a problémy
bereme vážně. V klubu pracují vyškolení lidé, kteří mají čas si povídat, vyslechnout problémy a odpovídat na otázky. Pomáhají hledat
řešení, když mladé lidi něco trápí nebo štve.
Klub bude působit na Tyršově ulici 8 (bývalý klub Bar Bazar
u tržnice) každé pondělí, středu a čtvrtek v odpoledních hodinách.
Provozovatelem je nestátní nezisková organizace Bunkr, která má
obdobná zařízení také v Třinci a Bohumíně. Další informace se
dočtete na webových stránkách www.bunkr.cz.

Navrhněte logo k oslavám
Jaroslava Podžorná
Starosta města Nový Jičín vypisuje veřejnou soutěž na
grafické zpracování logotypu u příležitosti 700 let města
Nového Jičína. Záměrem je zpracování hlavního logotypu
k této významné události. Uzávěrka přihlášek bude 22. listopadu 2012. Návrhy včetně kontaktních údajů lze odevzdat v papírové formě formátu A4 v obálkách s označením
LOGOTYP MĚSTA NOVÝ JIČÍN v Návštěvnickém centru Nový Jičín, Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín.
Autor vítězného návrhu získá odměnu 5 tisíc korun. Podrobnosti
lze nalézt na webových stránkách www.novyjicin.cz. V případě
zájmu o další informace kontaktujte Radku Bobkovou, telefon
556 768 398, e-mail rbobkova@novyjicin-town.cz.
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Domov nahradí noclehárna
Marie Machková, tisková mluvčí
V Novém Jičíně otevřeli noclehárnu pro lidi bez domova. Vybudovala ji místní Charita, polovinu nákladů hradilo město. V charitním
domě blahoslavené Matky Terezy v ulici Dolní brána je dvanáct
postelí pro lidi, kteří se ocitli v tísni a žijí na ulici. Novou službu
mohou využívat denně od 19 do 8 hodin. Takové zařízení ve městě
citelně scházelo.

odchyt odmítat,“ připustil ředitel městské policie René Škoda.
Město dokonce začalo hledat dobrovolníky, kteří by se v době, kdy
je útulek přeplněný, o čtyřnohého nalezence postarali.
Od letošního září navíc vzrostly náklady na umístění psů
v kopřivnickém útulku. Stálá platba se zvýšila ze 16 tisíc na 80 tisíc
korun ročně. Dalších více než 200 tisíc korun ročně stojí krmivo,
ošetření a každodenní péče o psy. „V Novém Jičíně a jeho místních částech hledáme vhodné místo pro stavbu vlastního útulku.
Pokud uspějeme, v příštím roce necháme zpracovat projektovou
dokumentaci a v roce 2014 bychom mohli začít stavět,“ sdělil místostarosta Přemysl Kramoliš.

Vzniká projekt cyklostezky

Noclehárna pro lidi bez domova ve městě citelně chyběla.
Foto: Marie Machková

Od počátku roku, kdy vyhrála výběrové řízení na provozovatele
azylového domu, Charita své služby rozšiřuje. K bydlení pro rodiny
s dětmi a muže, kteří se ocitli v nouzi, v květnu přibyl sociální
šatník. „Nyní otevíráme denní místnost a noclehárnu. Kruh péče
poskytované lidem bez domova se tím uzavírá,“ konstatoval ředitel
novojičínské Charity Marcel Brož.
Vybavení denní místnosti tvoří stůl, židle, varná konvice a vařič.
„Klienti si tady mohou připravit a sníst jídlo, které si přinesou nebo
dostanou od nás,“ dodal Brož. Na chodbě jsou toalety a sprchy,
v předpokoji skříně s pyžamy, ložním prádlem a hygienickými
potřebami. Deset lůžek je vyčleněno pro muže, z toho dvě v samostatné místnosti, aby je mohli využít například nemocní lidé.
Jeden dvoulůžkový pokoj je určen ženám, v případě potřeby může
posloužit matce s dítětem v tísni.
Rekonstrukce prostor v charitním domě přišla na 60 tisíc korun.
Více než polovinu nákladů zaplatilo město. „Jsem rád, že takové
zařízení máme, zvláště když se blíží zima. Přestože v Novém Jičíně
je rozsáhlá sociální síť, na lidi bez domova se trochu zapomínalo,“
připustil starosta Jaroslav Dvořák.
Noclehárně požehnal děkan Alois Peroutka, který připomněl, že
úroveň společnosti není dána jen vyspělostí ekonomiky, ale tím, jak
je schopna postarat se o slabé a nemocné. „Těší mě, že v Novém
Jičíně pamatujeme na ty nejposlednější. V tom je nejvyšší úroveň
lidského bytí,“ zdůraznil děkan.

Marie Machková, tisková mluvčí
Stavba cyklostezky z Nového Jičína do Hostašovic by mohla
začít v příštím roce. Z bývalé železniční trati, po které cyklistická
dráha povede, už dělníci odstranili kolejiště. „Město to nestálo ani
korunu. Náklady jsme zaplatili z výtěžku prodeje kolejnic a betonových pražců,“ uvedl místostarosta Přemysl Kramoliš.
Na projektovou přípravu radnice získala od Moravskoslezského
kraje milion korun. Projekt má být hotov do poloviny prosince.
V lednu město požádá kraj o dotaci na stavbu, poté vyhlásí soutěž
na dodavatele. „Výstavba cyklostezky by měla začít nejdříve
v polovině příštího roku,“ dodal místostarosta.
Železniční trať, kterou v roce 2009 zničila povodeň, získal letos
v lednu do pronájmu svazek obcí, jejichž územím cyklostezka povede. „Se Správou železniční dopravní cesty a ministerstvem dopravy jsme se po složitých jednáních dohodli na téměř symbolickém ročním nájemném 262 797 korun. Po zaplacení pěti nájmů
se železniční těleso i s nemovitostmi stane majetkem svazku
obcí,“ připomněl Kramoliš.
Podle studie si vybudování cyklostezky vyžádá 42 milionů korun. „Je možné, že v soutěži na dodavatele se výsledná cena
sníží. Hlavně ale musíme na projekt, který je pro nás prioritní,
získat dotaci. Moravskoslezský kraj by ji měl vyhlásit počátkem
příštího roku,“ doplnil starosta Jaroslav Dvořák. Deset kilometrů
dlouhá a tři a půl metru široká cyklistická dráha by měla sloužit
také chodcům a in-line bruslařům.

Kunín nabídne anglické mistry

Usilují o stavbu psího útulku
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín usiluje o vybudování psího útulku. Zařízení v Kopřivnici,
kam jsou zatoulaná a opuštěná zvířata nalezená na území města
umisťována, kapacitně nestačí. Od září se také výrazně zvýšily
náklady na péči o psí nalezence v kopřivnickém útulku.
Vedení radnice uložilo odboru majetku, rozvoje a investic, aby
vytipoval vhodnou lokalitu na území města. „Anketa na facebooku
i debaty s občany ukázaly, že výstavbu útulku na území Nového
Jičína podporují. Názory lidí i statistika odchycených opuštěných
psů říkají jednoznačně, že takové zařízení tady chybí,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák.
Podle smlouvy má Nový Jičín v kopřivnickém útulku k dispozici
13 kotců. Strážníci ročně odchytí přes 60 zatoulaných psů. „Pokud
pes není nebezpečný nebo zraněný, jsme nuceni žádosti o jeho
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Foto: Lenka Malinová

V září zvala hraběnka Walburga (na snímku) návštěvníky městské
slavnosti v Novém Jičíně na kunínský zámek k oslavě svých
narozenin. Na listopad připravila pro občany města a milovníky
vážné hudby neméně zajímavý zážitek. Ve středu 14. listopadu
v 18.00 hodin se ve Velkém sále zámku v Kuníně uskuteční koncert s názvem Mistři anglického baroka. Špičkoví interpreti se tady
sejdou při veřejné nahrávce nového CD. Hudbu mistrů anglického
baroka nabídnou posluchačům za svitu svíček.
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Ondrášek se představí v Číně
Marie Machková, tisková mluvčí
Celý letošní rok byl pro Novojičínský sbor ZUŠ Ondrášek ve znamení oslav 45. výročí založení. Ke svým půlkulatým narozeninám
uspořádal řadu koncertů a zájezdů. Ten nejvýznamnější a nejprestižnější má ale teprve před sebou. Od 6. do 15. listopadu se Komorní sbor Ondrášku zúčastní mezinárodního festivalu pěveckých
sborů v čínském Guangzhou. Před odletem na asijský kontinent
poskytl sbormistr a umělecký vedoucí pěveckého tělesa Josef Zajíček Novojičínskému zpravodaji rozhovor.

Asi to budou skladby, v nichž se propojuje zpěv s choreografií,
jako je to v tradičním čínském divadle. Hodně sázíme na skladbu
Baba Jaga, která má příběh a sbor se snaží ji choreograficky ztvárnit. Představíme ji i na soutěži.
Porota ale může mít jiný vkus než běžný posluchač. Usilujete
o umístění v soutěži?
Na mezinárodní soutěži nejde jen o to zalíbit se, ale představit
soubor v nejtěžších skladbách, kompozičně náročných, s velkým
rozsahem a častými rytmickými složitostmi. Jsme si vědomi, že
naše pozice bude velmi náročná, protože asijské sbory vynikají absolutní dokonalostí a precizností. My se pokusíme ukázat to nejlepší, co umíme. Věříme, že můžeme zaujmout prostou krásou našich
hlasů a hloubkou naší hudby, která vyvěrá z tisícileté tradice evropské kultury. Prosíme všechny Novojičínské, ať nám drží palce.
Také děkujeme všem, kteří nám cestu umožnili, zejména základní
umělecké škole a městu Nový Jičín.

Co připravují v Dlouhé 56
Andrea Dostálová
Podzim je tady a ačkoliv je teprve listopad, už se pomalu rozhlížíme,
co v čase předvánočním. Ze všech stran začínají znít lákavé nabídky,
jak prožít prosincové dny. Co vám závěrem roku nabídne Základní
škola Jubilejní 3, odloučené pracoviště Dlouhá 56?
Prosinec začne tradičně Mikulášskou nadílkou. Žáci naší 9. třídy
se starají o to, aby nadílka byla skutečně „andělsky-čertovská“.
Naše škola pořádá také Vánoční laťku, tedy soutěž ve skoku do
výšky. Žáci rovněž zavítají do domovů důchodců, kde přednesou
svůj pečlivě připravený kulturní program.
Komorní sbor Ondrášku se na cestu připravoval celý rok.
Foto: Vladislav Hampl

Ondrášek je novojičínský fenomén známý i ve světě. V Číně
ale ještě nekoncertoval. Jak jste se do tak vzdálené země
dostali?
V Guangzhou se koná setkání špičkových těles. Pořadatelé oslovili sbory, které mají v Evropě letité renomé. Jelikož se Ondrášek
těší dobré pověsti a je zapsán v povědomí sborové veřejnosti, pozvánku jsme dostali i my. V Číně budou kromě domácích vystupovat sbory z Japonska, Filipín a Korey. Pro nás bude velmi prospěšné setkat se s asijskou kulturou a navázat přátelství s novými
partnery.
Jak dlouho jste se na tento vrchol koncertní sezony připravovali?
Už samotná pozvánka do Číny pro nás byla velkým motivem,
proč pracovat a vyvíjet ještě větší úsilí. Cestu jsme připravovali déle
než rok, z toho posledních osm měsíců velmi intenzivně. Měli jsme
se sborem mimořádné zkoušky a několik víkendových soustředění.
Komorní sbor bude tvořit čtyřiadvacet dívek – zpěvaček, klavírista
a sbormistr. Všichni jsme se snažili vypilovat soutěžní repertoár
a dovést jednotlivé skladby k absolutní dokonalosti. I když jsme
před čtrnácti lety koncertovali v Japonsku, kde česká hudba měla
mimořádný ohlas, netušíme, jaký je vkus čínského publika a jaká
bude jeho reakce na náš repertoár. Rozhodně ale máme chuť
předvést maximální výsledek.
S jakým programem vystoupíte? Přizpůsobovali jste repertoár asijskému publiku?
Takto cíleně jsme program neupravovali. Nicméně jsme kladli důraz na moravský folklor, protože chceme prezentovat naši kulturu.
Vybírali jsme skladby českých a evropských autorů od druhé poloviny minulého století až po současnost. Při příležitostných vystoupeních se budeme snažit propagovat naši lidovou píseň. A protože se
na festivalu sejde velmi pestrá směs kultur, považujeme za povinnost propagovat naši českou a moravskou hudbu a její autory.
Kolik vystoupení v Číně absolvujete?
Vystoupíme na zahajovacím koncertě. Pak nás čekají dva dvacetiminutové bloky soutěžního programu. Dvacet minut je nebývale luxusní, přitom velmi drahocenný čas, ve kterém máme šanci
ukázat všechny své možnosti. Další část našeho programu budou
tvořit koncerty pod širým nebem, na náměstích, v parcích, na pěších zónách...
Co si myslíte, že posluchače nejvíce zaujme?

6

K prosinci neodmyslitelně patří Mikuláš a jeho družina.
Foto: Jarmila Šimurdová

Novinkou s názvem „Koledy z celého světa“ se 11. prosince
přivítáme s dětmi z okolních mateřských škol, pro které pěvecký
sbor Dlouháček již nyní připravuje vánoční písňové pásmo. Moc
nás těší, že se na tuto akci přihlásilo přes dvě stě dětí a že tak naše
školní tělocvična zažije kouzelné chvíle právě s těmi nejmenšími.
Nejdůležitějším datem však zůstává 13. prosinec. Tento den
v odpoledních hodinách pořádáme Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky a jejich rodiče. Připravujeme pro ně prohlídku školy,
ale také soutěže, dovednostní úkoly, sladké odměny a jako bonus
pro všechny obyvatele města tradiční Vánoční jarmark, na kterém
se podílejí děti a vyučující naší školy.
V jídelně se u horkého punče zaposloucháte do koled zpívaných
našimi zpěváčky, v jiné části školy si můžete zhotovit vlastní
vánoční výrobek. Čeká na vás i mnoho dalších překvapení. Než
školu opustíte, určitě si vyberete několik dárků z pestré nabídky
vánočních výrobků našich žáků.
Věříme, že vás na některé z našich prosincových akcí potkáme,
že budete spokojeni a že si kousek kouzelné vánoční atmosféry, třeba právě z Vánočního jarmarku, odnesete domů – k vám.
Těšíme se na vás!
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Den pro dětskou knihu
Renáta Domoráková
Novojičínská knihovna po roce opět připravuje Den pro dětskou
knihu. Jeho letošní termín připadl na sobotu 1. prosince od 9.00
do 13.00 hodin. A protože to bude den před první adventní nedělí,
mohou se návštěvníci těšit na program laděný do předvánoční
nálady.
Cílem akce je propagovat dětskou knihu, četbu a soudržnost
rodin u společného čtení. Hosty dne budou účinkující z projektu LiStOVáNí, kteří představí netradiční formou scénických čtení
známé knihy pro děti.
Naše nejmenší čeká bohatý program v podobě ručních dílen,
soutěží a her, do kterých se mohou zapojit také dospělí. Den plný
zábavy doplní výstava ručních prací Háčkované vánoční ozdoby,
betlémy a hračky. Novým dětským čtenářům knihovna opět nabídne registraci na celý rok zdarma.
Velkým lákadlem bude výstava a předvánoční prodej knih pro
děti - za výhodné ceny a pouze v tento den. Kdy jindy než v předvánoční náladě je vhodné myslet na knihu jako dárek. Tak jako
loni se na pořádání Dne pro dětskou knihu podílí středisko Europe
Direct Nový Jičín.
Podrobný časový program a informace o rezervaci místa na
představení najdete v plakátku na www.knihovnanj.cz nebo v oddělení pro děti a mládež městské knihovny.

Středověk na Tyršovce
Ivana Micková
Do Základní školy Tyršova pátého října zavítala téměř tradiční
návštěva – historická skupina Pernštejni, tentokrát s programem
„Gotika- život rytířů v době Lucemburků“.

Literární dílna – čteme spolu
Naďa Purmenská
Již tradičně si žáci 9. tříd Základní školy Dlouhá 56 připravili hodinu ve školní knihovně. Přinesli si své oblíbené knížky z dětství
a pozvali letošní prvňáčky. Pak jim knížky představili a předvedli,
jak z nich umějí číst. Připravili pro ně také několik úkolů, například
poznávání pohádek podle obrázků nebo pojmenovávání pohádkových postaviček.

Deváťáci čtou prvňáčkům ze svých oblíbených knížek.

Foto: autorka

Hodina utekla raz dva! Nakonec si prvňáčci odnesli barevné
záložky do knih a slíbili, že na konci školního roku přijdou znovu
a předvedou, jak se naučili číst. Už teď dokázali, že umějí plno písmenek. Ať se vám to, kluci a holky z prvních tříd, daří!

„Stará“ Komenská v novém!
Lumír Nykl
Hlad je nejlepší kuchař! Ovšem v jedenadvacátém století a
zvláště ve školní jídelně s tímto příměrem neuspějete. Proto není
divu, že v jídelně Základní školy Komenského 68 máme nejen nové
vybavení kuchyně, ale také zbrusu novou jídelnu.

V takovém prostředí musí chutnat každému, kdo sem přijde na oběd.
Foto: Radim Obšivač

Právě probíhá praktická zkouška hmotnosti rytířské zbroje.
Foto: Rudolf Balon

Školní tělocvična se nejprve proměnila na turnajové kolbiště.
Někteří žáci si vyzkoušeli, jak těžká může být středověká zbroj.
Tři z nich se utkali v turnajových disciplínách. Vítěze slavnostně
pasovali na rytíře.
Poté se diváci ocitli na dvoře Lucemburků. Představili si jednotlivé panovníky: Jana Lucemburského, Karla IV. i jeho syny Václava
a Zikmunda. Vystoupení završil atraktivní šermířský souboj.
O tom, že se program dětem líbil, svědčí dlouhotrvající potlesk
na jeho konci. Poznávání historie totiž může být nejen poučné,
nýbrž i zábavné, pokud to nejsou jen suchá data a seznamy
panovníků, ale skutečné životy lidí v dávných dobách.

Novojičínský zpravodaj

Jakmile vstoupíte, spatříte moderní stoly a židle, nové obložení
stěn, ale hlavně pult výdeje stravy, zářící novotou. Zářící nerez,
sklo a nad tím rovněž zářivé úsměvy kuchařek. A už na vás mrká
červené očko čidla. Vy hledáte po kapsách maličký čip, kterým
oznámíte obsluze, které jídlo jste si vybrali.
Počítač čte a hlásí guláš či rizoto, řízek nebo ledvinky, a už se po
nerezu šoupete dále. Dejte pozor, talíř je horký! Je předem ohříván,
jak je v dobré restauraci i jídelně samozřejmostí. Berte si kompot
i nápoj a postupte. Místa u vkusných stolů je vždy dost. Červené
židle lákají k posezení, vy jste však dojedli a odnášíte použité nádobí. Ale ne, žádná odpadová vědra vás nečekají! Jen si spořádaně
odložíte a můžete odejít.
Doma usednete k počítači a vybíráte, co si dáte příští týden.
Někdy je to těžké, když by chutnalo obojí. To je problém volby!
V této jídelně dnes problém jediný. Pro naši školu beze zbytku platí:
„Kde se dobře vaří, tam se dobře daří!“
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Studenti na konferenci mládeže
Petr Brandejs
Studenti oboru informační technologie z Mendelovy střední školy,
členky Zastupitelstva dětí a mládeže Nového Jičína a studentky
zdejšího gymnázia se ve druhé polovině září zúčastnili mezinárodní
konference mládeže It’s Our Europe v německém Ludwigsburgu.
Setkání téměř stovky studentů z Česka, Británie, Německa,
Francie, Polska a Španělska předcházela několikaměsíční práce
na společném „internetovém“ projektu, zaměřeném na oteplování
a životní prostředí.
Dvoudenní workshop skupiny, jejímiž členy byli kromě českých
studentů také Welšané a Němci, vedl šéf berlínského thinktanku
Laszlo Kovats. Program zakončila prezentace a debata s odborníky, jejichž konference probíhala současně s mládežnickou.
V zaplněném ludwigsburgském divadle pak proběhla veřejná
prezentace výsledků studentské konference a diskuse dvou členů
Evropského parlamentu a zástupce francouzského a německého
ministerstva zahraničí.

Starosta Jaroslav Dvořák přítomným poděkoval za práci pro seniory.
Foto: autor

Na závěr jsme všechny přítomné pozvali na turnaj v bowlingu,
který výbor Klubu seniorů Loučka uspořádal desátého října v herně
Orel Loučka. Vítězem se stalo „posílené“ družstvo Klubu seniorů
Nový Jičín před Bludovicemi, Loučkou a Straníkem. Mezi ženami
byla nejúspěšnější Ludmila Štěpánová (Bludovice) před Jarmilou
Prokešovou a Marií Ondrákovou (obě Loučka), soutěž mužů vyhrál
Miroslav Hrynyšin (Nový Jičín).

Chovatelé pořádali výstavu
Jaroslav Kotas, Hana Minarčíková
Tradiční místní výstavu králíků, holubů a drůbeže uspořádala
22. a 23. září základní organizace Českého svazu chovatelů
v Loučce. Den před jejím otevřením pro veřejnost proběhlo posouzení vystavených zvířat.

Studenti se v Ludwigsburgu zúčastnili mezinárodní konference.

Foto: autor

Konference se konala u příležitosti 50. výročí zásadního projevu,
který pronesl Charles de Gaulle k mládeži na nádvoří ludwigsburgského zámku. Studenti se zúčastnili také slavnosti, na které tuto
událost ve svých projevech připomněli německá kancléřka Angela
Merkelová a francouzský prezident Francois Hollande.
Pro studenty, jejichž účast a výkon pořadatelé hodnotili velmi
kladně, to byla výjimečná společenská a vzdělávací akce. Snad
se nám jejím prostřednictvím podaří navázat těsnější vztahy se
školami v tomto partnerském městě Nového Jičína.

Setkaly se výbory klubů seniorů
Jaroslav Kotas
Poslední zářijovou středu se v Klubu seniorů Loučka uskutečnilo
každoroční setkání výborů klubů seniorů z Nového Jičína, Straníku
a Bludovic, přestože tam ho zatím neustavili. Cílem setkání byla,
stejně jako v předchozích letech, především výměna zkušeností
z činnosti klubů.
Význam setkání podtrhli svou účastí starosta Jaroslav Dvořák
a vedoucí odboru sociálních věcí Antonín Urban, kteří zdůraznili
významnou a stálou podporu města činnosti těchto klubů. Zároveň
ocenili velmi dobrou práci jejich výborů pro seniory v jednotlivých
částech města.
Účastníci živě debatovali především o prezentaci své činnosti
a námětech, jak práci klubů rozšířit, například o klubová odpoledne
s různým zaměřením, zájezdy a další aktivity, které by vedly k ještě
větší spokojenosti seniorů našeho města.
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Součástí chovatelské výstavy bylo hodnocení zvířat.
Foto: Jaromír Bohuš
Odborníci posuzovali 118 králíků, 109 holubů a 30 voliér
s drůbeží. Udělili celkem patnáct čestných cen. Šampionem mezi
králíky se stala kolekce „Kastorex“ Radka Kudělky z Hodslavic, holubím šampionem je „Kudrnáč“ Josefa Čípa z Loučky. V kategorii
drůbeže zvítězila „Kachna pekingská“ Lumíra Máchy z Heřmanic.
Ocenění chovatelé obdrželi poháry, které jim věnoval osadní výbor
v Loučce.
Po dobrých zkušenostech z uplynulých let si výstavu před
otevřením mohly prohlédnout děti ze základních a mateřských
škol. Mohly sledovat posuzování zvířat a tak se dozvědět mnoho
zajímavého o chovu a chování zvířat. Na výstavě si zájemci mohli
nakoupit chovná zvířata nebo získat cenné rady k jejich chovu.
Do chovatelského areálu přišlo 461 návštěvníků.
Děkujeme všem vystavovatelům, městu Nový Jičín a sponzorům
za finanční podporu, členům i lidem, kteří pomohli uspořádat tuto
výstavy, za pomoc a vstřícnost.

Novojičínský zpravodaj
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Tanečky a divadlo v Žilině
Jaroslav Perútka, osadní výbor
Kulturní odpoledne proběhlo šestého října v Žilině. Mile nás
překvapil počet posluchačů a diváků, sešlo se nás přes osmdesát.
Na to, že se tato akce uskutečnila poprvé, je to úctyhodné číslo.

K úspěchu kulturního odpoledne přispěl také soubor Vojan.
Foto: autor

Epinal nás přivítal s francouzskou zdvořilostí – uchvátily nás
památky, zvláště bazilika sv. Mořice z 11. století, i současnost.
Tamní starosta nás vřele přijal na radnici. O setkání obsáhle
referoval místní tisk, který připomněl předchozí kontakty Nového Jičína a Epinalu v době starostování Pavla Wesseleho
i záměry do blízké budoucnosti formou kulturních výměn nebo
společných počinů mladých začínajících umělců výtvarných
či hudebních oborů.
Dva dny naplněné poznáváním památek, přírody a prostých
Francouzů se vryly hluboko do srdcí všech účastníků kulturní mise
klubu. Cestou domů přes Ludwigsburg, s nímž Nový Jičín letos
uzavřel oficiální partnerskou smlouvu, jsme navštívili Štrasburk.
Prohlédli jsme si centrum města s nádhernou katedrálou Notre
Dame, u sochy Johannese Gutenberga jsme se poklonili tomuto zakladateli knihtisku a nechali se unést poetikou a malebnosti domů
Starého Města, zvaného Petite France – Malá Francie.
V sobotu jsme se zúčastnili setkáni evropské mládeže s německou
kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem
Francoisem Hollandem. Připomněli tak setkání svých předchůdců
Charlese de Gaulla a Konrada Adenauera v roce 1962, při kterém
oba státníci stvrdili poválečné francouzsko-německé usmíření.
Odpolední srdečné setkání s představiteli kravařského spolku
původních německých obyvatel Nového Jičína a okolních obcí
a prohlídka tradiční světové výstavy dýní v zámeckých zahradách
jen umocnily přátelské dojmy z naší cesty.

Kdo přišel, neprohloupil. Všichni jsme se výborně bavili. Velice
se líbily melodie ze šedesátých a sedmdesátých let v podání Josefa Wágnera. Po něm vystoupil divadelní soubor Vojan s komedií
Dovolená s rizikem. Na tuto krásnou podívanou zavítala i místostarostka Blanka Faluši, vždyť takovou akci pamatuje málokterý
Žiliňák.
Chci proto poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou skvělého
odpoledne. Ještě v jeho průběhu přicházely pobídky k častějším
akcím tohoto typu. Samozřejmě se budeme snažit v podobných
aktivitách pokračovat.

Klub rodáků opět na cestách
Karel Chobot
Jedním z programových cílů Klubu rodáků je kromě putování
po stopách významných osobností se vztahem k Novému Jičínu
poznávání partnerských měst. Letos ve druhé polovině září členové
Klubu navštívili poslední z nich, francouzský Epinal.
První den našeto týdenního putování
jsme zakončili v německém Schwäbisch
Hall, který je partnerem Epinalu. Je to
nádherné středověké město s bohatou
historií, keltskou prehistorií a chrámem
sv. Michala z 12. století. V raném
středověku bohatlo těžbou soli, v 11.
století patřilo k majetku řezenského
biskupství, posléze se stalo municipálním městem hohenštaufským a svobodným říšským městem s vlastní
mincovnou, v níž razili první halíře.
V roce 1728 téměř celý Schwäbisch
Hall podlehl katastrofálnímu požáru,
který se zastavil před středem města.
Štrasburská katedrála patří A tak dodnes můžeme obdivovat staré
k největším skvostům gotiky. gotické domy, udržované a památkově
chráněné, žijící vlastním životem.
Foto: Pavel Wessely
Naše cesta do Epinalu pokračovala s důležitou a dojemnou zastávkou ve městě Darney, kde
se za 1. světové války zrodily základy svobodné československé
armády. Třicátého června 1918 tady v přítomnosti tehdejšího francouzského prezidenta Raymonda Poincaré a Edvarda Beneše
přísahalo 6 tisíc českých a slovenských legionářů věrnost budoucímu státu. Zároveň zde francouzská vláda poprvé veřejně
proklamovala své prohlášení, v němž uznává nárok Čechů
a Slováků na samostatnost. Od roku 2002 je s tímto datem spojen
Den ozbrojených sil. Navštívili jsme zdejší legionářské muzeum
a u památníku se poklonili obětem války.
Novojičínský zpravodaj

Pohled na vždy pestrobarevnou radnici v Epinalu. Foto:

Pavel Wessely

Říká se, že přátelství je třeba oživovat novými návštěvami. Klub
rodáků se tak při letošních cestách opět bohatě činil. Jak bývá jeho
dobrým zvykem, bylo to studijní putování za přátelstvím, dychtivé
poznávání a nalézání historie a současnosti obyčejného života
obyvatel partnerských měst. Šířili jsme dobré jméno starobylého
Nového Jičína a právě tak srdečně a přátelsky byli vítáni a vnímáni.
Evropa je otevřena všem lidem dobré vůle a těmi jsme se snažili
být. Nevšední cestu připravil a zájezd vedl předseda Klubu Pavel
Wessely, francouzského tlumočení se skvěle zhostila Marcela
Janýšková.

Pozvánka
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce v listopadu na tyto besedy:
středa 14. listopadu – Jan Zemánek (třetí, závěrečná beseda člena Klubu o jeho tvorbě)
středa 21. listopadu – Nad sbírkami našich členů (s částí
svých bohatých sbírek s důrazem na Nový Jičín nás seznámí
František Holub)
konec listopadu (termín bude upřesněn) – Julius Berger
(k výročí úmrtí malíře a rodáka)
První dvě akce se uskuteční v klubových prostorách na baště
městského opevnění, kde mimo jiné do 15. listopadu probíhá
výstava k jubileu Jana Zemánka. Beseda o Juliu Bergerovi
bude v Žerotínském zámku.
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Fritz Hückel – automobilový
závodník a konstruktér
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Jméno místního rodáka Fritze Hückla nejčastěji spojujeme s provozem kloboučnické továrny v Novém Jičíně, po druhé světové válce v německém Weilheimu. Před pár lety se náznakem objevilo při
pátrání po stopách automobilového „kouzelníka“ Alfreda Neubauera. Pracovníkům muzea se podařilo získat nové unikátní informace
o velké vášni Fritze Hückla pro automobilový sport.
Friedrich Paul Hückel se narodil 22. června 1885 v Novém Jičíně
Augustinu Hücklovi a jeho manželce Angele Hückel. V rodině, která
přinesla technický pokrok a revoluční inovace do odvětví kloboučnického průmyslu, se setkával s nejnovějšími technickými vymoženostmi té doby. Vliv na to mělo nejen dostatečné finanční zázemí
rodiny, ale také technické vzdělání ukončené titulem inženýra.

a Viktor Thonet z Bystřice pod Hostýnem. Mezi účastníky vídeňského startu byl i Alexander „Saša“ hrabě Kolowrat. S kopřivnickým
automobilem 60 PH Nesselsdorfer musel Fritz Hückel absolvovat
1 319 km dlouhou trať, na které s časem 64 hodin a 40 minut skončil jako šestý jezdec v cíli s průměrnou rychlostí 20,3 km/h. Společně s dalšími jezdci, mezi nimiž byl také vůz arcivévody Karla Františka Josefa, posledního císaře a českého krále, se Fritz Hückel
v létě téhož roku přihlásil také do proslulého Rakouského alpského
závodu. Nakonec se ho ale nezúčastnil.

Auto řízené Fritzem Hücklem při závodní jízdě v roce 1938.

Fritz Hückel pod tribunami slavného závodu Targa Florio v roce 1925.

Již v roce 1906 se s Otto Klossem pokoušeli sestavit osobní vozidlo se čtyřválcovým motorem, jak dokládají jejich náčrty. Tyto první
krůčky poznamenaly další konstruktérské počiny v následujících
letech. Láska k automobilům přivedla již v mládí Fritze Hückla také
k automobilovým závodům. Na začátku 20. století se při nich potkávali nejen konstruktéři a fandové nového sportovního odvětví
– automobilismu – ale také finančně nezávislí podnikatelé, šlechta
a dokonce i členové panovnického rodu.
Fritz Hückel si své první auto pořídil v roce 1910 u automobilky
v Kopřivnici (tehdy Nesselsdorf), jednalo se o typ „S“ 1910 16/18
PS. Již následující rok ve svých pětadvaceti letech se účastnil prvních automobilových závodů. A ne ledajakých!
V květnu roku 1911 se Fritz Hückel společně s Hansem Ledwinkou přihlásil do oblíbených závodů „Die Oesterreichische Alpenfahrt“. Zúčastnili se jich s automobilem „Nesselsdorfer“ (tj. Kopřivničan) - Hückel měl číslo 6, Ledwinka číslo 15. V závodě tehdy
zvítězil tovární tým Austro-Daimler v čele s ředitelem Ferdinandem
Porschem.
Oba závodníci s vozy kopřivnické automobilky však byli velmi
úspěšní a sám Fritz Hückel získal cenné body za druhé místo v kategorii jednotlivců, Velkou stříbrnou medaili a diplom. V interview
po závodě sdělil, že k závodu nemá co říct; motor šlapal kolosálně
a nemusel ani otevřít jeho kryt. Jedinou obtíží byla špatná znalost
úseku Klagenfurt – Graz.
V lednu roku 1912 – tedy před sto lety – se zúčastnil druhého ročníku slavné „Rallye Monte Carlo“. Při své premiéře v roce 1911 měl
tento závod velký ohlas. Nebylo divu, že „hvězdicová“ jízda byla na
druhý rok vypsána z celkem devíti startovních míst – Berlína, Amsterdamu, Petrohradu, Le Havre, Paříže, Ženevy, Boulogne-sur-Mer, Bruselu a hlavního města našich zemí, Vídně.
Z císařské Vídně odjely vozy 21. ledna 1912 směrem na Monako.
Spolujezdci ve voze číslo 5 Fritze Hückla byli Eduard Schlosser
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Okouzlení automobilovým sportem, zážitky a získanými zkušenostmi s šestiválcovými vozy kopřivnické automobilky zúročil Fritz
Hückel okolo roku 1921, kdy začal v Novém Jičíně připravovat
vlastní malou sériovou produkci sportovních automobilů. V roce
1935 prezentoval svůj první vůz Hückel Special s šestiválcovým
motorem Tatra. Větší sériovou výrobu ale nezavedl.
I v letech 1925-26, 1928, 1931 a 1934 zůstal věrným závodním
jezdcem kopřivnické automobilky. Závodní modely aut jej přivedly
na rozličné tratě po celé Evropě. Fantastický výsledek získal v sicilském slavném závodě „Targa Florio“. Třetího května 1925 tam
s vozem Tatra 12 obsadil první místo v kategorii do 1 100 ccm,
další tatrovácký jezdec Karel Sponer skončil druhý. Jednalo se
o první vítězství československého vozu na trati světového významu. Zvláštností závodu bylo velké převýšení, které činilo kolem 900
metrů; oba závodníci překonali tehdejší traťový rekord. Svým výsledkem se zapsali zlatým písmem do dějin automobilového sportu, jak psaly tehdejší noviny.
Rodilý Novojičíňák miloval i domácí tratě. Se svými vozy se
pravidelně účastnil slavných závodů do vrchu „Ecce Homo“ ve
Šternberku v letech 1921, 1922, 1926, 1927, 1933 a 1937 nebo
slavných závodů do vrchu Zbraslav – Jíloviště. Také se pravidelně
angažoval při konání závodů a byl stálým členem Moravsko-Slezského automobilového klubu. Ještě v roce 1938 se Fritz Hückel
jako soukromý jezdec zúčastnil závodu „Deutsche Alpenfahrt“.
S vozem Steyr 220 soutěžil ve skupině D do 3 000 ccm.
S příchodem druhé světové války a změn, jež zasáhly celou Evropu, automobilové závodění Fritze Hückla končí. Při závodech se
již jen jako divák setkával se svým přítelem a novojičínským rodákem Alfredem Neubauerem (1891 – 1980). Fritz Hückel zemřel
12. ledna 1973 v Mnichově. Jeho jméno nadále zůstává spojeno
s počátky evropského automobilového sportu jako jedna z pozapomenutých ikon závodních jezdců, původem z našeho města.

Fritz Hückel a jeho vlastní konstrukce Austro-cyclecar z roku 1913.
Foto na straně: archiv Muzea Novojičínska
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Listopad 2012
 Pátek 2. listopadu – sobota 3. listopadu
• IX. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ PORTA MUSICAE
 Sobota 10. listopadu v 19.00 hod. • HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDI S KAPELOU - SOUHVĚZDÍ JISKER •
Bratři Nedvědovi patří k nejznámějším interpretům naší folkové scény.
Předprodej od 25. 9.
 Pondělí 12. listopadu v 19.00 hod. • David Foley: SMRTELNÁ VRAŽDA • Vanda Hybnerová, Michal Novotný a Martin Pisařík
ve vtipném krimi příběhu. Režie: Lucie Bělohradská. Předprodej od
2. 10.
 Úterý 13. listopadu v 19.00 hod. • Jaan Tätte: KAŽDÝ DEN
ŠŤASTNÝ DEN! • Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková
a Zbigniew Kalina v komedii, která nabízí svéráznou léčbu manželské
nudy. Režie: Lída Engelová. Předprodej od 2. 10.
 Čtvrtek 15. listopadu v 19.00 hod. • Dora Viceníková: KORESPONDENCE V + W • Korespondence Voskovce a Wericha je silnou
výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době. Hrají: Václav Vašák, Jiří Vyorálek, Gabriela Mikulková. Režie: Jan Mikulášek.
Předplatné sk. B. Předprodej od 2. 10.
 Neděle 18. listopadu v 16.00 hod. • Rudolf Čechura, Jiří
Šalamoun: MAXIPES FÍK • Veselé příběhy Áji a jejího maxipsa. Divadlo Petra Bezruče Ostrava. Předplatné sk. Čtyřlístek • Předprodej
od 23. 10.
 Úterý 20. listopadu v 19.00 hod. • ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS HÁZEJÍ DÁVAJÍ PERLY SWINGU •
Předprodej od 23. 10.
 Neděle 25. listopadu v 10.00 hod. • MICHAL JE PAJDULÁK •
Představení Michala Nesvadby, plné překvapení a legrace. Předprodej
od 23. 10.
 Úterý 27. listopadu v 19.00 hod. • BESÍDKA 2012 • Tomáš
Hanák, Jiří Burda, Milan Šteindler, Tereza Kučerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková a František Váša se svými nejlepšími nápady,
písněmi a scénkami. Předprodej od 23. 10.
 Středa 28. listopadu v 19.00 hod. • IVA BITTOVÁ
A MORAVSKOSLEZSKÉ KOMORNÍ SDRUŽENÍ • Koncert jedné z nejvýraznějších osobností naší alternativní hudební scény
s ostravským kvartetem. Kruh přátel hudby. Předprodej od 30. 10.
 Čtvrtek 29. listopadu v 18.00 hod. • William Shakespeare: NĚCO
ZA NĚCO • Příběh vídeňského knížete se dotýká témat, která hýbou
naší společností - korupce, lží a přetvářky. Režie: Bogdan Kokotek.
Moravské divadlo Olomouc. Předplatné sk. S. Předprodej od 30. 10.
Připravujeme:
 Výstava ve foyeru: Čtvrtek 15. listopadu – neděle 16. prosince •
SCÉNICKÉ A KOSTÝMNÍ NÁVRHY ALEXANDRA BABRAJE
 Sobota 1. prosince v 19.00 hod. • Ray a Michael Coony:
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH • Divadelní společnost Háta Praha.
Předprodej od 30. 10.
 Úterý 4. prosince v 19.00 hod. • Georges Bizet: LOVCI PEREL • Opera v podání Slezského divadla Opava. Předplatné sk. A.
Předprodej od 30. 10.

 Čtvrtek 1. listopadu
- neděle 4. listopadu
v 18.00 hod. • HOTEL
TRANSYLVÁNIE 3D •
Animovaná komedie. Drákula je vlastníkem hotelu,
kde monstra, vlkodlaci
a mumie mohou být „sami sebou“. Mládeži přístupno, 91 min.
 Čtvrtek 1. listopadu - neděle 4. listopadu ve 20.00 hod. • LOOPER 2D • Akční sci-fi. Loopeři jsou nájemní zabijáci a jejich „klienty“
posílají z budoucnosti. Do 15 let nevhodný, 118 min., titulky.
Sobota 3. listopadu - neděle 4. listopadu v 16.00 hod. • HOTEL
TRANSYLVÁNIE 2D • Animovaná komedie, tentokrát ve 2D. Mládeži
přístupno, 91 min.
 Pondělí 5. listopadu a středa 7. listopadu v 18.00 hod. • GEORGE HARRISON: LIVING IN THE MATERIAL WORLD DVD • Životopisný dokument. Režisér Martin Scorsese mapuje život jednoho
z nejslavnějších muzikantů všech dob. Mládeži přístupno, 208 min.,
titulky.
 Čtvrtek 8. listopadu - neděle 11. listopadu v 18.00 hod. • POSEL 2D • Nový český film režiséra Vladimíra Michálka s Matějem
Hádkem v hlavní roli. Mládeži přístupno, 100 min.
 Čtvrtek 8. listopadu - neděle 11. listopadu ve 20.00 hod. • SINISTER 2D • Horor. Ellison objeví na půdě svého domu staré filmové

Novojičínský zpravodaj

pásy související se záhadnými vraždami. Do 15 let nevhodný, 110
min., titulky.
 Sobota 10. listopadu – neděle 11. listopadu v 16.00 hod. •
ŠMOULOVÉ 2D • Rodinná komedie na víkendové odpoledne. Mládeži přístupno, 99 min.
 Pondělí 12. listopadu - středa 14. listopadu v 18.00 hod. •
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 2D • Akční thriller. Známá
banda jako zamlada - Stallone, Lundgren, Van Damme, Willis, Norris,
Schwarzenegger a další opět spolu. Do 15 let nevhodný, 103 min.,
titulky.
 Pondělí 12. listopadu – úterý 13. listopadu ve 20.15 hod. • PATROLA 2D • Krimithriller. Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva policisté pár zbraní a špinavé peníze. Do 15 let nevhodný, 108 min., titulky.
 Středa 14. listopadu ve 21.30 hod. a čtvrtek 15. listopadu
v 00.05 hod. • NOC S TWILIGHT SÁGOU • Jedinečná speciální
projekce filmu. • 21.30 hod. - TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. ČÁST • 00.05 hod. - TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
(půlnoční premiéra).
 Čtvrtek 15. listopadu - středa 21. listopadu v 18.00 a ve 20.30
hod. • TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST 2D • Fantasy
romantický thriller. Poslední díl úspěšné série. Do 12 let nevhodný,
115 min., titulky.
 Sobota 17. listopadu – neděle 18. listopadu v 16.00 hod. •
MEDVÍDEK PÚ 2D • Animovaný rodinný film. Další příběh Medvídka
Pú a jeho kamarádů. Mládeži přístupno, 60 min.
 Čtvrtek 22. listopadu – neděle 25. listopadu v 18.00 hod. •
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D • Animovaný film. Zvonilka se
vydává přes zapovězenou hranici do tajemných Zimních lesů. Mládeži
přístupno, 76 min.
 Čtvrtek 22. listopadu - neděle 25. listopadu ve 20.00 hod. •
NÁVRAT DO SILENT HILL 3D • Horror. Když její otec zmizí, Heather
Mason je vtažena do děsivé dimenze. Do 15 let nevhodný, 95 min.,
titulky.
 Sobota 24. listopadu – neděle 25. listopadu v 16.00 hod. •
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 2D • Animovaný film, tentokrát ve
2D. Mládeži přístupno, 76 min.
 Pondělí 26. listopadu - středa 28. listopadu v 18.00 hod. •
SVATBA MEZI CITRONY 2D • Romantická komedie, která splňuje
všechny definice tohoto žánru. Do 12 let nevhodný, 112 min., titulky.
 Pondělí 26. listopadu – středa 28. listopadu ve 20.15 hod. •
SKYFALL 2D • Akční thriller. Daniel Craig opět jako James Bond,
agent 007. Mládeži přístupno, 145 min., titulky.
 Čtvrtek 29. listopadu – neděle 2. prosince v 18.00 hod. • 7 DNÍ
HŘÍCHŮ 2D • Historické drama. Příběh, který se skutečně odehrál na
Šumpersku v květnu 1945. Do 12 let nevhodný, 105 min.
 Čtvrtek 29. listopadu – neděle 2. prosince ve 20.00 hod. • ATLAS MRAKŮ 2D • Sci-fi dobrodružný film. Filmová adaptace románu
Davida Mitchella vypráví šest žánrově, časově i místně odlišných příběhů. Do 15 let nevhodný, 164 min., titulky.

Program Muzea Novojičínska
 Do neděle 11. listopadu – Kamenná síň •
NOVÝ JIČÍN PŘED 100 LETY • Výstava unikátních fotografií města.
 Do neděle 18. listopadu – Rytířský sál •
VLADIMIR KLEIN – SKLO/GLASS • Autorská
výstava.
 Do neděle 6. ledna 2013 – Nová galerie •
VLADIMÍR BIRGUS - FOTOGRAFIE • Autorská
výstava.
 Pátek 30. listopadu – únor 2013 – Rytířský sál, Kamenná
síň • V NAŠÍ KOMOŘE MALOVANÉ LOŽE • Výstava malovaného nábytku ze sbírek Muzea Novojičínska. Vernisáž ve čtvrtek 29.
listopadu v 17.00 hod.
Připravujeme:
 Sobota 1. prosince od 8.30 do 14.00 hod. • MIKULÁŠSKÝ
JARMARK • Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku
s kulturním programem. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
 Pondělí 3. prosince – pátek 14. prosince • VÁNOCE VE
MĚSTĚ • Předvádění lidových technik spojených s obdobím Adventu a Vánoc. Možnost vlastní výroby tradičních vánočních ozdob.
Zadáno pro školy.
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
neděle
9.00 – 15.00
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 Sobota 10. listopadu od 11.00
hod. - ZŠ Dlouhá 10 • FLORBALOVIC CUP • Florbalový turnaj dorostu
a dospělých. Registrace do 8. 11. na
loksa@fokusnj.cz.
 Sobota 10. listopadu od 18.00 hod. - SVČ FOKUS • FOKUS
DANCE SHOW • Skvělé diskotékové hity, taneční soutěže, světelná show a DJ Mikee. Vstupné 30 Kč. Pro mládež do 18 let.
 Pátek 23. listopadu od 19.00 hod. - SVČ FOKUS • BIG LAN
PÁRTY • Nonstop LAN párty pro mládež a dospělé - nejrůznější počítačové hry po síti. Více informací a povinná registrace na
loksa@fokusnj.cz.
 Sobota 24. listopadu od 9.30 hod. - SVČ FOKUS • ADVENTNÍ DÍLNA • Výroba adventních věnců a svícnů. Materiál (svíčky, stuhy, ozdoby) si lze přinést nebo zakoupit na místě.
Vstupné 30 Kč.
 Neděle 25. listopadu od 7.30 do 8.45 hod. - zimní stadion
• ZÁBAVNÉ BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI • Akce pro všechny,
kteří si chtějí zahrát hokej nebo jen zabruslit. Nutné vybavení: přilba, brusle a rukavice. Vstup volný.
 Neděle 25. listopadu od 15.00 hod. - SVČ FOKUS • HVĚZDIČKOVÝ BÁL • Bál pro prince a princezny. Masky s sebou.
Hvězdičková diskoshow pro nejmenší s vyhodnocením masek, hry
a soutěže se sladkou odměnou, minibar. Vstupné 30 Kč.
 Čtvrtky a pátky (1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. a 30. listopadu) od 15.00 do 19.00 hod. - ateliéry SVČ Fokus • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti 40 Kč,
dospělí 90 Kč.
 Soboty 10. a 24. listopadu • SOBOTNÍ KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST • Tvořivá práce s různými materiály – tentokrát
s točířskou a modelovací hlínou. Jednotlivé vstupy: děti, mládež
a studenti 40 Kč, dospělí 90 Kč.

PONSKO • Cestopisná beseda a projekce Jirky a Aleny Márových.
Vstupné 30 Kč.
 Středa 14. listopadu v 18.00 hod. - Čajovna Archa • NA
SKOK DO VIETNAMU • Beseda Kamila Vývody s projekcí
a ochutnávkou tradičního jídla.
 Pátek 16. listopadu ve 20.00 hod. - Klub Galerka • VLOŽTE
KOČKU • Koncert originální české elektronické kapely vyznávající
styl indie. Vstupné 60 Kč.
 Sobota 17. listopadu ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • MODEL BAZAAR • Akustická alternativa z Brna.Vstupné 70 Kč.
 Neděle 18. listopadu v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Úterý 20. listopadu v 18.15 hod. - Městská knihovna • RALLYE PAŘÍŽ DAKAR • Beseda a dataprojekce kameramana a fotografa Jaroslava Jindry o extrémním závodu v letech 2011 a 2012.
Vstupné 30 Kč.
 Středa 21. listopadu v 18.00 hod. - Čajovna Archa • VIETNAM • Projekce a beseda Baziho z CK Kudrna. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 24. listopadu v 18.00 hod. - Čajovna Archa • VZDÁM
TO AŽ ZÍTRA • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Je možné, aby někoho odsoudili k trestu smrti za zločin, který s největší
pravděpodobností nespáchal? Délka 95 min.
 Sobota 24. listopadu v 18.00 hod. - Klub Galerka • SÁM
NA JEVIŠTI • Minifestival divadla jednoho herce. Vystoupí Adam
Katona (recitace), Antonín Brinda (experimentální divadlo), Jiří
Boháč (air guitar), Václav Dostál (pantomima). Vstupné 50 Kč.
 Úterý 27. listopadu v 18.15 hod. - Městská knihovna • IVAN
KLÍMA • Autorské čtení a beseda spisovatele a dramatika.
 Pátek 30. listopadu v 18.00 hod. - Klub Galerka • JAZZ
KLUB & PAUL BATTO + BAND • Bluesový večer slovinského
hudebníka. Vstupné 70 Kč.

Připravujeme:
 Pondělí 3. prosince - pátek 14. prosince od 8.00 do 18.00
hod. - SVČ FOKUS • VÁNOČNÍ VÝSTAVKA • Prezentace činnosti keramiky a výtvarných kroužků s vánoční tematikou.
 Středa 5. prosince od 16.00 hod. - Masarykovo náměstí •
DEN S MIKULÁŠEM • Děti přijede pozdravit Mikuláš s anděly a
čerty. Od 9.30 do 11.30 hod. program pro MŠ, od 13.30 do 15.00
hod. pro ŠD a od 16.00 hod. pro veřejnost. V 17.00 hod. rozsvícení
vánočního stromu. Dárek pro každé dítě.

Připravujeme
 Sobota 1. prosince od 9.00 do 13.00 hod. - Městská knihovna • DEN PRO DĚTSKOU KNIHU • Den plný pohádek, zábavy,
soutěží a předvánočního prodeje dětských knih. Vstupné 20 Kč.
 Středa 5. prosince - Masarykovo náměstí • DEN S MIKULÁŠEM • Tradiční setkání pod vánočním stromem.
 Od středy 5. prosince - Masarykovo náměstí • PŘEDVÁNOČNÍ PROGRAM V RÁMCI TRHŮ

 Do středy 28. listopadu (v
pracovní dny od 9.00 do 11.00
a od 14.30 do 17.00 hod.)
- výstavní síň Stará pošta •
KOUZLO TVOŘENÍ DÁŠI LUKŮVKOVÉ • Imaginativní a poetické obrazy malířky z Krnova.
 Do čtvrtka 29. listopadu od 8.30 do 18.00 hod. - Městská
knihovna • Z ILUSTRAČNÍ TVORBY JANA ZRZAVÉHO • Výstava knižních ilustrací přední osobnosti českého výtvarného umění.
 Pátek 2. listopadu ve 20.00 hod. - Klub Galerka • KOISTINEN • Koncert brněnské alternativní kapely. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 3. listopadu ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • DAVID
BARTOŠ A MICHAL MAČÁK • Koncert písničkářského dua z Ostravy. Vstupné 50 Kč.
 Neděle 4. listopadu v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Pondělí 5. listopadu v 18.00 hod. - Čajovna Archa • VLIV
MYŠLENÍ NA NAŠE ZDRAVÍ • Přednáška Lucie Hovjacké o souvislosti mezi naším zdravím a myšlením. Vstupné 70 Kč.
 Úterý 6., 13., 20. a 27. listopadu od 18.00 do 21.00 hod. Čajovna Archa • MAGIC: THE GATHERING • Klub hráčů MTG
TCG. Hraní a výměna karet, zkušeností atd.
 Pátek 9. listopadu od 20.00 hod. - Klub Galerka • PRINCE
ALFREDO AND THE WARRIORS • Reggae v podání jihoafrického muzikanta a jeho dvou českých přátel. Vstupné 70 Kč.
 Sobota 10. listopadu v 6.00 hod. - Čajovna Archa • ČAJOVÝLET ÚDOLÍM BYSTŘICE • Dobrodružná expedice. Sraz v 6.00
hod. na vlakovém nádraží, návrat večer.
 Úterý 13. listopadu v 18.15 hod. - Městská knihovna • JA-
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Ostatní pozvánky
 Středa 28. listopadu od 17.30 do 19.45 hod. - restaurace hotelu Kalač • O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH A JEJICH VLIVU
NA ZDRAVÍ • Přednáška Miroslava Hrabici, známého autora knih
o zdraví a lidském hledání. Vstupné 70 Kč.
 Pondělí 3. prosince – čtvrtek 20. prosince – středisko Europe Direct • Z ÚSTAVU DO ŽIVOTA • Výstava fotografií Pavly
Herzánové. Vernisáž 3. prosince v 16.00 hod.
 Úterý 4. prosince od 15.00 do 17.00 hod. - jídelna ZŠ Komenského 68 • VÁNOČNÍ JARMARK • Prodej rukodělných výrobků žáků školy.
 CVIČENÍ PRO PARKINSONIKY • Klub Parkinson Ostrava informuje občany, že od 10. října každou středu v SVČ Fokus Nový
Jičín opět probíhá cvičení pro lidi s Parkinsonovou chorobou a nemocné roztroušenou sklerózou. Cvičíme v tělocvičně Tatami od
15.00 do 16.00 hod.

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.
Kde nás najdete:
Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín, tel. 556 711 888 a 556 768 288
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Placená inzerce
Naše silné stránky jsou zejména ve výrobě:

Výhodná Při objednávce nad 2000 Kč
nabídka: 100 ks a více vizitek zdarma.

Bližší informace na našich webových stránkách.
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Tiskárna Moravapress - spolehlivý partner ve světě tisku.

Samozřejmostí jsou tyto služby:
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Využitím našich služeb a produktů,
Vám zajistíme možnost uplatnění
Náhradního plnění dle §81
zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o
zaměstnanosti.

Novojičínský zpravodaj – ceník inzerce
INFORMACE

Možnost inzerce v Novojičínském zpravodaji.
Náklad 9 700 ks. Roznáška do všech domácností
v Novém Jičíně včetně částí města
Straník, Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina.
V případě zájmu o inzerci
v Novojičínském zpravodaji kontaktujte:
obchod@moravapress.cz nebo
tel.: 597 450 386, 597 450 376
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190x85 mm

1/3 STRANY

93x125 mm
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Slevy ze základních cen bez DPH
OPAKOVÁNÍ 3 – 5 x
OPAKOVÁNÍ 6 – 10 x
OPAKOVÁNÍ 11 a více

-5%
- 10 %
- 20 %

93x85 mm

93x61 mm

Uzávěrka příjmu inzerátů
Objednávky inzerce Novojičínského zpravodaje
přijímáme do 20. dne v měsíci.
Uzávěrka příjmu podkladů je 22. den v měsíci.

Novojičínský zpravodaj

1/6
STRANY

1/8
STRANY
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Placená inzerce

...do realit jedině s námi!

Hledáme makléře
pro lokalitu
Nový
Jičín
������������
�
� ������������������������
a okolí

 800 401 111

608 922 229

www.rkinvest-reality.cz
Byty RD Pozemky
Chaty
Chalupy
�
�
Kanceláře Komerční objekty Prodej
�
� Řešení dluhů a exekucí �
Pronájem
Výkup
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Ploutvaři byli opět světoví

Zápasníkům se na jihu dařilo

Simona Klapcová, KVS Laguna
Závodníci Klubu vodních sportů Laguna dosáhli výrazných úspěchů ve finále Světového poháru rychlých ploutví, které se na přelomu září a října uskutečnilo v egyptské Alexandrii.
Z úvodních dvou kol postoupili všichni novojičínští zástupci - Jakub Jarolím, Martin Mazáč a Petr Španihel - se shodným počtem
bodů. Ve finále Petr Španihel vyhrál všechny disciplíny – 200, 400
a 800 metrů s ploutvemi - a k červencovému titulu mistra světa
přidal trofej pro vítěze Světového poháru juniorů.
Jakub Jarolím vybojoval zlato na 50 metrů kraul s krátkými ploutvemi a na 100 metrů v rychlostním potápění. Přemožitele našel
pouze ve finále na 50 metrů v rychlostním potápění, kde byl nad
jeho síly mistr světa na této trati Giniyatulin z Ruska. Náš závodník
skončil v celkovém hodnocení Světového poháru druhý. Třetí příčku obsadil Martin Mazáč, jenž zvítězil v plavání s ploutvemi na 50
a 100 metrů a na 50 metrů kraul s krátkými ploutvemi byl třetí.

Kamil Škarka, trenér
Sto dvacet zápasníků se sešlo na otevřeném mistrovství Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo 29. září v Brně. Novojičínským
závodníkům se velice dařilo. Dominika Dostálová ve váze do 48 kg
v kategorii mladších žákyň zvítězila, stejně jako žák Adam Konečný
ve váze do 73 kg. V kategorii mladších žáků ve váze do 48 kg obsadil Tomáš Čambal druhé místo. Všem závodníkům gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci našeho města a oddílu.

Zleva Dominika Dostálová, Tomáš Čambal, Adam Konečný a Kamil Škarka.
Foto: archiv oddílu

Aikido – cesta harmonie
Ploutvaři bojovali ve finále Světového poháru o nejvyšší příčky.
Foto: Radmila Dofková

Novojičínský triumf zvýraznila mladičká Klárka Křepelková, jež si
ziskem zlatých medailí na 50 a 100 metrů v rychlostním potápění
a na 50 metrů plavání s ploutvemi zajistila celkové prvenství ve
Světovém poháru juniorek. Ve finále stál na „bedně“ také seniorský
reprezentant Matěj Obšivač, který zvítězil ve sprintu na 50 metrů
kraul s krátkými ploutvemi a na dvojnásobné trati skončil těsně druhý. Tyto výsledky jej vynesly na celkovou třetí příčku ve Světovém
poháru mužů.
Reprezentanti Laguny byli v letošním seriálu závodů Světového
poháru v plavání s ploutvemi velmi úspěšní. Svědčí o tom nejen
zisk 67 medailí, z toho 48 zlatých, ale především pořadí v bodovém
žebříčku Světového poháru. Mezi vítězi jednotlivých kategorií je pět
závodníků z Nového Jičína!

Martin Bobala, Aikido Dojo
Aikido je japonské umění sebeobrany. Je založeno na myšlence
neagresivity, rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i psychické stránce.
Do češtiny se toto slovo nejčastěji překládá jako Cesta harmonie
nebo Umění míru.
Není to sportovní disciplína, nepořádají se v něm soutěže ani
mistrovství, nelze vyhrát žádný titul ani pohár. Filozofií je soulad
a spolupráce, nesoupeření a nenásilí. Techniky Aikido neodpovídají na sílu ještě větší silou, na agresi ještě větší agresí. Nestaví
se útoku na odpor, ale odvádí ho mimo obránce a využívá jeho
energie ke zneškodnění agresora.

Program zimního stadionu
Milan Urban
Zimní stadion v Novém Jičíně, to není jen lední hokej,
ale také bruslení pro veřejnost. Pravidelnými termíny jsou
čtvrtek od 17.15 do 18.30 a neděle od 16.00 do 17.15 hodin. Hokejový klub dále připravuje Mikuláše na ledě, který je naplánován na úterý 4. prosince od 16.00 do 17.00
hodin. V neděli 25. listopadu a 30. prosince si rodiče
s dětmi mohou zabruslit a zahrát hokej od 7.30 do 8.45 hodin.
Velkou novinkou bude Disco bruslení s DJ Džonkem, které
se uskuteční v sobotu 24. listopadu. Na čtvrtek 27. prosince
od 16.00 do 18.00 hodin bude připraveno Pohádkové bruslení
s Vendou. Více informací najdete na www.zsnj.cz.

Novojičínský zpravodaj

Členové oddílu Aikido Dojo trénují každé úterý a pátek.

Foto: archiv

Od roku 1992 existuje v Novém Jičíně oddíl Aikido Dojo, který je
součástí Tělovýchovné jednoty. K rozvoji cvičenců dochází nejen
na pravidelných trénincích, které probíhají každé úterý a pátek od
20.00 hod. v tělocvičně na ulici Msgr. Šrámka, ale také na mezinárodních seminářích. Technickou vyspělost novojičínských učitelů před osmi lety ocenil Shihan Nobuyoshi Tamura, přímý žák
zakladatele Aikido, a udělil jim výsadu nosit černý pás. Členem
oddílu se může stát kdokoli starší 14 let, se zájmem o bojové umění
a ochotou učit se novým věcem.
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Fotosoutěž čtenářů – 20. kolo
Jubilejní dvacáté kolo obeslal standardní počet autorů (bývá jich okolo dvaceti), z nichž možná více než polovina by, podle mého soudu,
vás, čtenáře, zaujala. Čtyřku hodnotitelů nejvíce oslovilo šest záběrů a z těch nakonec vyšlo toto pořadí:
1. místo získává těsně snímek Štěpána Veverky, který nabízí zimní náladu jednoho z tichých zákoutí v centru
města.
2. místo obsadil snímek Jana Kopery, který pro něj munejvyšší objekt sousedního Šenova. Díky
sel vystoupat na nejvy
nabízí nejen pohled na hromady suti po bývalé tatomu nab
bačce, ale i na východní část Nového Jičína s nedalekými
ba
kopci s dominantním Puntíkem.
3. v pořadí je rovněž noční záběr. Václav Zrůnek ale, na
rozdíl od autora vítězného snímku, zachytil ulici Pod Skalkou, založenou teprve před zhruba patnácti lety.
Blahopřejeme úspěšným autorům a děkujeme všem
kolegům fotoamatérům za zaslané snímky. Těšíme se na
další!
dal
Pavel Wessely

Podmínky fotosoutěže: Účastník
Úč
ík zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr
ábě z našeho
šeho města
mě
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, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek!
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