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Novojičínský ploutvař Jakub Jarolím je seniorským mistrem světa!

Vážení spoluobčané,

Podrobnosti čtěte na straně 15.

Foto: archiv KVS Laguna

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.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál za sebe, ale i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu
v Novém Jičíně, pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě. Též Vám přeji,
abyste našli sílu na překonávání všech překážek, které Vám rok 2012 přinese.
Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na městskou slavnost, která
se uskuteční od 5. do 7. září. Letošní
slavnost bude jubilejní, dvacátá. Stane
se hlavním bodem celoročního programu k připomenutí velkolepého výročí 700 let od první písemné zmínky o městě.
V roce 1313 král Jan Lucemburský vydal listinu, která povolovala městu vybírat clo a mýto. Město je ale bezesporu starší, neboť tato privilegia byla udělována jen městům s delší
tradicí.
Letošní slavnost chce zachytit prošlých sedm století, odbornou
i zábavnou formou přiblížit výrazné mezníky v dějinách města. Muzeum Novojičínska připravilo unikátní výstavu 700 let města Nového Jičína. Rok 1621, kdy se u městských bran odehrála krvavá
bitva, připomene umělecká rekonstrukce události. Prostřednictvím
videomapingu se poprvé můžete podívat, jak se zdejší radnice měnila v čase.
Kostýmované průvody jsou již tradicí. Mše svatá, kterou bude
celebrovat Mons. František Václav Lobkowicz, bude poděkováním za minulost i budoucnost města. V Beskydském divadle zazní
v premiéře symfonie Moravia Jana Šimíčka, na náměstí proběhne
křest první poštovní známky s vyobrazením Nového Jičína. Pro děti
budou připraveny hry a soutěže, na třech pódiích se vystřídají stovky účinkujících. Vyvrcholením programu bude koncert Lucie Bílé
a kapely Portless. Výjimečný bude i letošní ohňostroj.
Přijďte se pobavit, odpočinout si od každodenních starostí a slavit. Bude mi ctí přivítat vás a pozdravit na oslavě 700. výročí našeho města. 				
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Šedesátá první schůze Rady města Nový Jičín dne 17. 7.:
Radní byli informování o podání žádosti o dotaci na Expozici
generála Laudona a doporučili zastupitelům, aby schválili zajištění
prostředků na spolufinancování projektu. Rada města souhlasila
se zpracováním a předložením žádosti o dotaci na energetické
úspory kulturního centra (přístavby hotelu Praha).
Šedesátá druhá schůze Rady města Nový Jičín dne 14. 8.:
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti městské policie za letošní druhé čtvrtletí. Radní doporučili zastupitelstvu
schválit hokejovému klubu dotaci sedm set tisíc korun na opravy
a údržbu zimního stadionu. Schválili návrh zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele Novojičínského zpravodaje a také výpůjčku prostor v přístavbě hotelu Praha Charitě
Nový Jičín, která je hodlá využít jako sklad. Rada města vzala na
vědomí průběh nabídkového řízení na pronájem hotelu Praha, do
kterého se přihlásili dva žadatelé. Vzala také na vědomí zhodnocení hospodaření s byty a nebytovými prostorami a schválila výběr
dodavatele silové elektřiny formou nákupu na Českomoravské komoditní burze.
Dne 20. 8. se na radnici v Novém Jičíně uskutečnilo výjezdní
zasedání Rady Moravskoslezského kraje.

Na Skalkách bude lesopark
Marie Machková, tisková mluvčí
Město Nový Jičín získalo dotaci na obnovu bývalých Hückelových zahrad na Skalkách. Na třinácti hektarech, které z větší části
pokrývá neudržovaný les, vyrostou lesopark, slunný háj a růžová
zahrada. Posloužit mají k rekreaci a výuce. Náklady přesáhnou jedenadvacet milionů korun. Necelých devět milionů město získá od
ministerstva životního prostředí. Odpočinková zóna má být dokončena v lednu 2015.
„Výstavba začala. Probíhá kácení keřových porostů a stromů,
převážně smrků, které napadl kůrovec,” řekl Jiří Schindler z odboru životního prostředí. Studie na vybudování lesoparku a zahrad
vychází z historických pramenů. „Rodina Hückelových tady měla
jabloňové, hrušňové a švestkové sady původních odrůd a ořechy.
To vše bude i v lesoparku. V prostorách bývalého koupaliště rodina
zřídila slunné lázně. My budeme mít slunný háj,” dodal Schindler.
Oddechovou zónu protkají chodníčky, doplněné lavičkami a informačními tabulemi. U každé dřeviny bude popisek. Arboretum
bude sloužit základním a mateřským školám k výuce. Slunný háj
se stane ideálním místem pro opalování a pikniky. Metrové náspy
ve tvaru banánu osázené zelení budou zajišťovat určtitou míru soukromí. Růžová zahrada počítá s terasami z převážně popínavých
a sadových růží.

Přijďte na Den složek IZS!
Chcete vidět v činnosti pyrorobota určeného k vyhledávání
a zneškodňování výbušnin? Zajímá vás průběh akce na záchranu lidí z výškové budovy nebo zásah policejní pořádkové
jednotky proti demonstrantům? Víte, jak probíhá výcvik služebních psů používaných k odhalování drog a jak vypadá vyprošťování zraněných z havarovaného vozu? Složky integrovaného
záchranného systému vám to předvedou na akci s názvem Den
složek IZS, která se uskuteční ve čtvrtek 12. září na Masarykově náměstí. Podrobnější informace najdete v letáku, který je
přílohou tohoto čísla Novojičínského zpravodaje.
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Cyklohlídky se osvědčily
Množství kulturních, sportovních a společenských akcí, které
pro místní obyvatele a turisty v letním období pořádají město
Nový Jičín a další organizace, vyžaduje zvýšenou přítomnost
strážníků. Pracovníci městské policie dohlížejí zejména na
dodržování veřejného pořádku, občanského soužití, vyhlášek
města a dopravních předpisů. Strážníci proto v rajonové službě
už šestý rok využívají jízdní kola, která jim umožňují v krátkém
čase zkontrolovat větší území a neztratit tak bezprostřední kontakt s občany.

Text a foto: Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Občanská statistika – červenec 2013
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
- Libhošť
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší občan
Nejstarší občanka

24 172
7
6
1
10
11
2
39
20
8

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Aukce energií – druhé kolo
Marie Machková, tisková mluvčí
Na podzim proběhne v Novém Jičíně druhé kolo elektronické aukce na dodávku energií pro domácnosti. Od 9. do 30. září
bude na radnici znovu otevřeno kontaktní místo, jehož personál
bude poskytovat konzultace a přijímat žádosti občanů o zařazení do elektronické soutěže na dodavatele energií. Kontaktní místo
bude opět v kanceláři u obřadní síně. V provozu bude každé pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin. Domácnosti dostanou také
informační leták.

Separační dvůr bude sloužit občanům Nového Jičína a jeho místních částí k odkládání komunálního odpadu a vysloužilých elektrozařízení ve stejném rozsahu, jako na Palackého třídě. Shodná je
také provozní doba obou sběrných míst v pracovní dny - od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin. V sobotu lze využít pouze
dvůr na Palackého třídě.

Ovlivněte strategický plán!
Marie Machková, tisková mluvčí
Vedení radnice zve občany na veřejné projednávání strategického plánu rozvoje města, které se uskuteční 26. září od 15.00
hodin v aule městského úřadu. Občané mohou svými názory
a náměty ovlivnit tvorbu tohoto významného dokumentu, který
bude určovat ekonomický, sociální či kulturní směr a rozvoj Nového Jičína na léta 2014 až 2020.
„Občané mají poslední možnost vyjádřit se ke všemu, co se jim
ve městě líbí nebo nelíbí a co by chtěli změnit,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák. Veřejnost se mohla do tvorby plánu zapojit již
v červnu. Příležitost vyjádřit se dostali také podnikatelé. Od května
do června probíhalo dotazníkové šetření, k diskuzi slouží rovněž
facebook a webové stránky města. Strategický plán budou zastupitelé schvalovat v prosinci.
Cílem radnice je vytvořit kvalitní plán, který bude město směřovat
k jeho prosperitě. „Za sebe cítím, že například chybějí startovaci
malometrážní byty pro mladé lidi,“ uvedl starosta. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že lidé jsou nejvíce spokojení se sportovním
a kulturním vyžitím, školami, zdravotnickými zařízeními a sociálními službami, se životním prostředím a městskou hromadnou
dopravou. Naopak nespokojeni jsou zejména se zaměstnaností
a nabídkou pracovních míst, kapacitou mateřských škol a dopravní
infrastrukturou v návaznosti na parkování.

Místní knihovny přesídlily
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
Pobočky Městské knihovny v Novém Jičíně v místních částech
Žilina a Loučka působí od září v nových prostorách. Důvodem
přestěhování ze Základní školy Dlouhá a Střední školy technické
a zemědělské bylo rozšíření jejich vzdělávacích aktivit.
Při hledání nových prostor nám vyšlo vstříc vedení Základní školy
Jubilejní 3. Zdejší knihovna nabízí služby nejen obyvatelům Loučky, ale i přilehlého sídliště a nejbližšího okolí. Lidé v Žilině mohou
navštěvovat knihovnu přemístěnou do přízemní budovy patřící stavební firmě Gedos na Beskydské ulici 170.
Knihovny v nových prostorách nabízejí vedle knihovnických služeb také bezplatný přístup k internetu. Obě pobočky jsou plně automatizované. Knihy si v nich lze půjčovat přes počítač, jak to znají
návštěvníci centrální knihovny.
Pobočku v Jubilejní ulici mohou klienti navštívit od září do konce června, vždy ve čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin. Přes letní
prázdniny bude uzavřena. Knihovna v Beskydské ulici bude otevřena celoročně, vždy v úterý od 14.00 do 17.00 hodin. Bližší
informace vám sdělíme na telefonním čísle 556 785 175.

Separační dvůr v provozu
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Nový separační dvůr zahájil druhého září provoz na Propojovací
ulici v Novém Jičíně, pod hypermarketem Albert. Společně s ním
mohou občané využívat stávající dvůr na Palackého třídě.
Výstavba nového dvora probíhala od roku 2012 do letošního
června. Spolufinancovaly ji Evropská unie – Fond soudržnosti
a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Uznatelné náklady činily 11 978 474
koruny, z toho příspěvek z Evropské unie byl 10 181 703 koruny, stát poskytl 598 924 koruny a město Nový Jičín vynaložilo
1 197 847 korun.

Novojičínský zpravodaj

Obyvatelům Nového Jičína začal sloužit nový separační dvůr.
Foto: Marta Kiššová

Provozovatelem zařízení jsou Technické služby města Nového
Jičína. Podrobnosti o skladbě odebíraných odpadů najdete na
webových stránkách http://www.tsnj.hys.cz.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
vyhlašuje
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
na prodej nemovitého majetku Města Nový Jičín, rodinný dům
na ulici Dolní Brána č. o. 10, s příslušenstvím, budova č. p.
652 v Novém Jičíně na stavebním pozemku parcela č. st.
100 a pozemku parcela č. st. 100 (zastavěná plocha, nádvoří
o evidované výměře 476 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.
Dle geometrického plánu vypracovaného na zaměření
skutečného stavu nemovitostí se jedná o prodej domu č. p. 652
(rodinný dům) na pozemku parcela č. st. 100 v k.ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí, prodej pozemku parcela č. st. 100 (zastavěná
plocha, nádvoří o výměře 212 m2) a prodej nově vzniklého
pozemku parcela č. 737 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře
109 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí. Zastavěná plocha
budovy č. p. 652 je 212 m2 (pouze plocha pod budovou), přilehlý
pozemek u domu parcela č. 737 je o výměře 109 m2 v k. ú. Nový
Jičín – Dolní Předměstí.
V nabízené nemovitosti se nachází přízemí s 1 nebytovým
prostorem, 1 nadzemní podlaží – přízemí se společnou
přístupovou chodbou s prostorem schodiště do 2. NP
a 2 nadzemní podlaží – I. patro se 2 nebytovými prostory.
Prohlídka nemovitosti je možná po předchozí dohodě
s pracovníkem odboru bytového pí. M. Saksovou
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 3 000 000 Kč.
Nabídkové řízení se vyhlašuje od 25. 7. do 15. 10. 2013 do
14.00 hodin.
Informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Ing. Jana
Havranová, odbor majetku, rozvoje a investic MěÚ Nový Jičín
: 556 768 293; e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz
V Novém Jičíně dne 19. 7. 2013

Bc. Blanka Faluši,
místostarostka města
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Více o městské slavnosti
Marie Machková, tisková mluvčí
Letošní jubilejní, dvacátá městská slavnost potrvá tři dny. Její
program je samostatnou přílohou zářijového čísla Novojičínského
zpravodaje. Na tomto místě přinášíme podrobnější informace
k programu i organizaci akce.

Výstava v muzeu

Vernisáž výstavy s názvem 700 let města Nového Jičína se
uskuteční ve čtvrtek 5. září v 17.00 hodin v Žerotínském zámku.
Představí listiny, čestná občanství, kroniky a privilegia, které se
váží k historii města. Některé diváci spatří vůbec poprvé, například
nařízení císařovny Marie Terezie na omezení přepychu mezi obyvatelstvem z roku 1743, kroniku Nového Jičína z let 1850-1881,
koncesní listinu císaře Františka Josefa I. na projekt dráhy Ratiboř
– Opava – Suchdol nad Odrou – Nový Jičín – Trenčín z roku
1875 nebo privilegia Voka III. a Jana IV. z Kravař na Jičíně z roku
1373. Po skončení výstavy se vrátí zpět do archivů a badatelům
budou k dispozici už jen v digitální podobě.

budou na fasádu radnice promítat nejdůležitější mezníky v dějinách
Nového Jičína. Ve 22.45 hodin ozáří město ohňostroj a sobotní
program uzavře vystoupení kapely Portless ve 23.15 hodin.

Loudonova Cesta k nesmrtelnosti

Vítěz od Bělehradu, nesmrtelný rakouský vojevůdce a lidová
postava dosud ožívá ve zlidovělé písni a rčeních u nás i v zahraničí.
Slavný maršál Gideon Ernst baron Loudon se na konci jara 1790
přesunul se svou armádou na severní Moravu. Koncem června
jej při obědě na zámku v Hradci nad Moravicí postihl těžký záchvat
a museli jej převézt do Nového Jičína. Jeho kočár musel projíždět
kolem zámku v Kuníně… V Novém Jičíně 14. července umírá. Jeho
unikátní sbírka vojenských plánů, map, atlasů a jeho knihovna se
dnes v Rakousku považují za nezvěstné a ztracené. Na zámku
v Kuníně se s nimi lidé seznámí vůbec poprvé. Umožní jim to
výstava Generál Loudon: Cesta k nesmrtelnosti, která se zde
uskuteční od soboty 7. září do pondělí 28. října. Správa zámku
ji ve spolupráci s knihovnou Národního muzea pořádá jako dar
Novému Jičínu k 700. výročí jeho trvání.

Další možnosti zábavy

Po celou sobotu bude probíhat program i na nádvořích
Žerotínského zámku a v parku. Lidé zhlédnou jízdní turnaj, rytířské
souboje, královský psinec a výstavu techniky z první i druhé světové
války. V rámci Dnů evropského dědictví budou moci bezplatně
navštívit Starou poštu, baštu, věž radnice, kostely, návštěvnické
centrum a Žerotínský zámek. Městem bude projíždět historický autobus, který zájemcům nabídne komentovanou prohlídku. Vyjíždět
bude ze zastávky v Tyršově ulici.

Soutěž pro školáky a školy

Každoročně se na slavnosti také soutěží. Již několik týdnů mohou občané hlasovat v anketě o nejhezčí návrh poštovní známky,
jejichž autory jsou žáci novojičínských škol. Vítěz získá dárkový
poukaz na víkendový pobyt pro dvě dospělé osoby a dvě děti v resortu Morávka v Beskydech. Hodnotit se bude i to, která škola se
nejlépe zapojí do programu slavnosti. Vítězná škola získá od jednoho ze sponzorů slavnosti pět tisíc korun.

Dopravní omezení

Ilustrační snímek.

Foto: archiv Městského kulturního střediska Nový Jičín

Bitva na Skalkách

Uměleckou rekonstrukci bitvy z roku 1621, která byla největším
válečným konfliktem u bran Nového Jičína, spatří diváci v pátek
6. září v 17.00 hodin na Skalkách. Protestantská armáda Jana
Jiřího Krnovského v ní porazila císařskou posádku, jež ve městě
pobývala. Bylo při ní pobito na pět set neapolských vojáků,
pravověrných katolíků. Na Skalkách vyrostou horní a dolní brána
města, bitva proběhne za účasti dvou set pěších vojáků, třiceti
jezdců na koních a deseti kanonů. V závěru nebude chybět mírná
nadsázka. Zazní také muzika - před bitvou vystoupí v 15.30 hodin uskupení Cruel, po bitvě v 18.00 hodin skupina Družina.
Připraveny budou i stánky s občerstvením.

Premiéra symfonie

V Beskydském divadle zazní v pátek 6. září ve 20.00 hodin
premiéra symfonie Moravia skladatele a hudebníka Jana Šimíčka,
jenž v Novém Jičíně delší dobu působil. Provedení se ujmou
Janáčkova filharmonie a pěvecké sbory Ondráš a Laudamus. Lístky na koncert jsou od 20. srpna bezplatně k dispozici v pokladně
Beskydského divadla a v návštěvnickém centru na náměstí.

Program na náměstí

Hlavní program se uskuteční v sobotu 6. září na Masarykově
náměstí, odehrávat se bude na třech pódiích. Polovina plochy
se promění na hřiště, na němž děti budou moci soutěžit, hrát
a dovádět. V 10.00 hodin a v 15.00 hodin projde náměstím
tradiční kostýmovaný průvod. Součástí slavnosti budou městské
trhy s ukázkami řemeslné výroby. V 11.30 hodin proběhne křest
první poštovní známky s vyobrazením Nového Jičína, vydané
k 700. výročí města. Večerní koncert ve 20.00 hodin bude patřit Lucii Bílé, ve 22.30 hodin návštěvníci uvidí videomaping, při němž se
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Kvůli rekonstrukci bitvy městská policie uzavře v pátek 6. září
ve 12.00 hodin silnici na Skalky. Neprůjezdný bude úsek od
křižovatky ulic Pod Skalkou a Skalky po točnu v Kojetíně. Silnice
na Skalky nemá na očekávaný silný provoz parametry. Hlavně neorganizovaným parkováním by se cesta mohla ucpat a v případě
potřeby by se sem nedostaly záchranářské vozy. Obyvatelům Kojetína a hostům ubytovaným v penzionech v dané lokalitě policisté
průjezd umožní po předložení občanského průkazu a dokladu vydaného provozovatelem penzionu. Diváky bude na Skalky svážet
autobus, který bude vyjíždět od restaurace Koruna v Loučce.
Přesné časy a zastávky najdete v jízdním řádu.
V sobotu 7. září se bude hlavní program slavnosti odehrávat
v uličkách a prostranstvích v centru města a na náměstí. Z tohoto
důvodu bude vjezd automobilů do městské památkové rezervace
po celý den zakázán.
Od pátečního poledne do nedělních 12.00 hodin bude uzavřeno
také parkoviště Na Valech u tržnice. V ostatních částech města
bude parkování pro všechny motoristy zdarma.

Na bitvu jeďte autobusem
zastávka
NJ Loučka - restaurace Koruna
NJ Loučka - Kaštany
Palackého - ČSAD
Palackého - škola
Palackého - aut. Nádraží - MHD
Pošta
Smetanovy sady

čas odjezdu
14.45
14.48
14.51
14.54
14.57
15.00
15.03

čas odjezdu
15.30
15.33
15.36
15.39
15.42
15.45
15.48

čas odjezdu
16.15
16.18
16.21
16.24
16.27
16.30
16.33
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Žetony připomenou výročí
Zahraniční soubory
s dotací
Kateřina Redlová
Návštěvnické centrum Nový Jičín zpracovalo začátkem roku dvě žádosti o finanční podporu účasti delegací
z partnerských měst u Česko-německého fondu budoucnosti a Euroregionu Silesia. Jejich dotace podpoří kulturní vystoupení německých skupin Die Geyers a barokní skupiny z Ludwigsburgu, skupiny Akkordeongruppe Heider z hudební školy Johanna-Adama-Hillera z Görlitzu a souboru Venimus ze Świętochłowic.
Zároveň se slavnosti města zúčastní zástupci těchto partnerských
měst. Přesné časy vystoupení zahraničních souborů najdete na
plakátu slavnosti.

Novojičínský zpravodaj
Originální suvenýr bude obyvatelům a návštěvníkům Nového Jičína připomínat letošní 700. výročí první písemné zmínky
o městě. U příležitosti významného jubilea nechalo město vyrazit pamětní žetony. Na jejich lícové straně, vyryté podle snímku
z archivu Návštěvnického centra, se vyjímá východní část Masarykova náměstí s věží kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na
rubu je městský znak.
Žetony v provedení z leštěné, staré a bílé mědi zhotovila
pražská firma CMQC – Oficiální pamětní ražba. „Zájemci si je
mohou koupit v Návštěvnickém centru Nový Jičín – město klobouků. Žetony z leštěné mědi přijdou na 50 korun, v ostatních
dvou provedeních na 80 korun za kus,“ informuje vedoucí centra Radka Bobková a dodává, že po vyprodání úvodní emise
o 200 kusech bude následovat další.

Budete fotit městskou slavnost? Pošlete nám své snímky!
Přijdete na jubilejní, dvacátou Slavnost města Nového Jičína, která se uskuteční v sobotu 7. září? Budete na ní fotit zajímavé situace
a momenty? Pokud ano, pošlete nám nejvýše dva své snímky do pátku 13. září na e-mail njzpravodaj@novyjicin-town.cz. Nejzdařilejší
fotografie zveřejníme ve zvláštní příloze Novojičínského zpravodaje a jejich autory odměníme drobným dárkem. Nezveřejněné snímky
si město Nový Jičín ponechá pro případnou další propagaci.
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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.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál za sebe, ale i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu
v Novém Jičíně, pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě. Též Vám přeji,
abyste našli sílu na překonávání všech překážek, které Vám rok 2012 přinese.
Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města

ARCHITRÁV s.r.o. - projekční ateliér, Komerční banka, a.s., Cukrárna Sauro,
SEIMEX, a.s. Nový Jičín, Potraviny "U Biskupů"
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Expozici věnují Laudonovi
Marie Machková, tisková mluvčí
Téměř rok připravovalo město Nový Jičín projekt Expozice generála Laudona. Radnice už požádala o dotaci z evropských fondů, aby mohla záměr uskutečnit. Interaktivní výstava má vzniknout
v domě U Laudona na Masarykově náměstí, kde maršál v roce
1790 zemřel. Nyní zde působí návštěvnické centrum. Předpokládané náklady se pohybují okolo devíti milionů korun.
V nevyužitých prostorách třetího nadzemního podlaží chtějí autoři
shromáždit památky na známou osobnost. „Jedná se především
o neobyčejně rozsáhlou sbírku vojenských plánů, map a atlasů
a knihovnu maršála Laudona. Po celé Moravě jsou roztroušeny
také obrazy a grafiky z majetku jeho rodiny. Pro vytvoření kvalitní
sbírky jsme uzavřeli partnerskou spolupráci s Národním muzeem
v Praze a Muzeem Novojičínska,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák,
jenž si od projektu slibuje zvýšení turistického ruchu ve městě.
Milníky v životě generála Laudona expozice podá zábavnou formou, každá místnost bude tematicky odlišná. „Jednu věnujeme
dětství a mládí, druhou Sedmileté válce, další tureckému tažení.
Bude tam i úmrtní pokoj,“ vysvětlila Ivana Kovaříková z odboru majetku, rozvoje a investic. Ve výstavních prostorách bude mít své
místo i dětská herna, kde si malí návštěvníci budou moci vyzkoušet
dobové oblečení, výzbroj a výstroj a zahrát si na vojáka.
„Expozici vybavíme interaktivními tablety a obohatíme o animační
programy a workshopy. Vznikne také film s dobovou tematikou,“ informovala vedoucí návštěvnického centra Radka Bobková. Dalším
doplňkem bude naučná trasa pro pěší nazvaná Po stopách generála Laudona. Návštěvnické centrum, jako výchozí bod 16,7 kilometru
dlouhé trasy, zapůjčí zájemcům i trekové hole. Pokud ale město
dotaci nezíská, projekt kvůli vysokým nákladům nebude realizovat.

snížit. Práce zahrnují celoplošnou výměnu 8 869 čtverečních metrů
povrchů silnic a předláždění 2 941 čtverečního metru chodníků.
Oprava poškozených asfaltobetonových povrchů se týká ulic
Dolní Brána, Dlouhá, Protifašistických bojovníků, Komenského,
Nádražní, Fibichovo náměstí a Sokolovská. Dělníci budou frézovat a asfaltovat také komunikace ve Straníku, Žilině a Bludovicích.
V posledně jmenované místní části zároveň vymění poničené odvodňovací žlaby. „Mimo tuto zakázku probíhají ve městě i lokální
opravy silnic, které provádějí Technické služby,“ uvedla Michaela
Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic.
Celoplošné opravy budou probíhat většinou bez uzávěr, jen
s částečným omezením dopravy a jejím usměrněním pomocí
dopravního značení. „Na chodnících necháme rozebrat a odstranit
původní povrch z betonové dlažby nebo litého asfaltu, na skládce skončí i stávající obrubníky. Téměř tři tisíce čtverečních metrů
plochy dostane zámkovou dlažbu,“ vysvětlila Mrklovská. Předlážděny budou chodníky v ulicích Nerudova, Revoluční, Máchova,
Žižkova, Budovatelů, Dlouhá, Gregorova, Mendlova, Pod Lipami, Lesní, Nábřežní a Jičínská a v městských částech Straník
a Bludovice.

Mendelův pomník se vrátil
Marie Machková, tisková mluvčí
Po čtvrt roce se na
konci července vrátil do Smetanových
sadů pomník Johanna Gregora Mendela. Sousoší rodiny
s bustou vědce restauroval akademický
sochař Jakub Gajda
ve své opavské dílně.
Vnitřní jádro monumentu znovu vyzdil
a opravil vodní systém, takže dílo sochaře Josefa Obetha opět
slouží také jako fontáMendelův pomník se vrací na své místo.
Foto: Marie Machková na. Pomník nakonec
ošetřil vodě odolnou
látkou a antigrafiti nátěrem. Obnova památky přišla město na více
než dva miliony korun.
„Sousoší bylo ve špatném stavu, přestože před několika lety prošlo rekonstrukcí. Pro vnitřní výplň tehdy použili nevhodný materiál.
Do kašny vnikala voda a vysrážel se cementový povlak,“ popsal
restaurátor stav pomníku před opravou.
Poškození vnitřního jádra památky si vynutilo její rozebrání na
části a kompletní sanaci. Za pomoci zvláštního zábalu, silonových
kartáčů, vody a abraziva restaurátor z jejího povrchu odstranil nečistoty, mechy, řasy a zrněnku.
Starosta Jaroslav Dvořák zve všechny občany na znovuodhalení Mendelova pomníku, které se uskuteční v úterý
24. září v 15.00 hodin.

Opravují chodníky a silnice
Marie Machková, tisková mluvčí
V Novém Jičíně začala v srpnu oprava silnic a chodníků. Potrvá
do podzimu a vyžádá si šest milionů korun. Předpokládaná hodnota byla o 860 tisíc vyšší, elektronickou aukcí se ji však podařilo
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Farní a primiční den
Petr Vyskala
Farní a zároveň primiční den novokněze Jakuba Dominika
Štefíka se uskutečnil první červencovou sobotu na zimním stadionu v Novém Jičíně. Zúčastnilo se ho na sedm set padesát
farníků a poutníků, kteří s Jakubem poseděli při zábavně-poučném programu a přijali od něj novokněžské požehnání. Jakub Dominik Štefík se narodil v Novém Jičíně 7. května 1985.
Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, rok historii
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a poté Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia přijal loni 23. června z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze v konkatedrále Panny Marie
v Opavě jáhenské svěcení.
Foto: Jolana Orlíková

ADRA pomohla při povodních
Naďa Lebedová, Pavel Rozbroj
Jako při každé mimořádné situaci, pomáhala humanitární organizace ADRA i při letošních povodních v Čechách. Z pohotovostního
fondu uvolnila čtvrt milionu korun. Dalších 2,2 milionu rozdělila prostřednictvím materiální pomoci ve zhruba čtyřiceti obcích.
K pomoci postiženým se přihlásilo dvě stě padesát dobrovolníků,
z toho zhruba desetina z Moravskoslezského kraje. ADRA zapůjčila tři sta padesát vysoušečů a nejméně pěti stům rodin poskytla
finanční pomoc. Prostřednictvím veřejné sbírky vybrala 12,3 milionu korun.
Stranou nezůstal ani Nový Jičín. Od desátého června do třináctého srpna probíhala v nákupním centru Kaufland veřejná sbírka
na podporu postiženým, která vynesla 10 319 korun. Děkujeme
všem ochotným dárcům a nákupnímu centru Kaufland za podporu
dobrého díla.

Novojičínský zpravodaj

Září 2013

Pomohou lidem najít práci

V Loučce opět závodili koně

Aneta Seibertová
Dva projekty nabízí lidem se zdravotním postižením novojičínské
pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje. Mají název Společně k pracovnímu uplatnění a Na trhu práce mají své místo! Pomoci mají lidem se zdravotním postižením,
kteří jsou nezaměstnaní déle než půl roku.
Účastníci mohou využít poradenský program, ve kterém se naučí, jak správně sestavit životopis nebo motivační dopis, připravit
se na výběrové řízení a získat vědomosti a dovednosti potřebné
při hledání zaměstnání. Následně mohou také absolvovat rekvalifikační kurz, pracovní a bilanční diagnostiku, individuální psychologické poradenství a jiné motivační aktivity. Dosud se pomocí těchto
projektů podařilo zprostředkovat práci devíti lidem z Nového Jičína
a blízkého okolí.
Případní zájemci se mohou obrátit na Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Nový
Jičín, Sokolovská 9, telefon 556 709 403, e-mail czp.seibertova@
czp-msk.cz.

Monika Klosová
Jezdecký Klub chovatelů koní v Loučce uspořádal šestý ročník
vozatajské cross country a hobby závodů v parkurovém skákání.
Diváci zhlédli výkony soutěžících z celé Moravy ve čtyřech vozatajských kategoriích. Nejúspěšnějším domácím vozatajem byl David Haitl. Ve dvojspřeží obsadil třetí místo a ve čtyřspřeží skončil
druhý. Ve skokové soutěži s výškou překážek do jednoho metru
získala Veronika Chupíková bronzovou medaili a Petr Vítek obsadil
v téže soutěži páté místo.
Podrobné výsledky závodů, spolufinancovaných z grantu poskytnutého městem Nový Jičín, najdete na stránkách jezdeckého klubu
www.jkchk.wbs.cz.

Léto s pravěkem i zvířaty
Jana Holišová, Gabriela Žitníková, Martin Jakůbek
Turistický oddíl mládeže Ještěrky pořádal na chatě Skurečená
na beskydském Martiňáku první letní tábor. Na děti čekaly zábavné
úkoly a hry na téma Cesta do pravěku. Pomocí stroje času se přenesly do doby ledové. Jednotlivé tlupy si musely postavit přístřešky, vyrobit zbraně a zásobit se dřevem.

Turnaj dětských domovů
Michal Pokorný, zástupce ředitele dětského domova
Před koncem školního roku se v hale oddílu stolního tenisu
v Loučce konal sedmý ročník turnaje ve stolním tenisu pro děti
z dětských domovů Moravskoslezského a Zlínského kraje. Zúčastnilo se ho rekordních patnáct domovů, jež zastupovalo pětadevadesát dětí, rozdělených do čtyř kategorií. Celkem odehrály sto
osmdesát zápasů.
Nový Jičín si v silné konkurenci vedl velmi zdatně. Reprezentanti zdejšího domova zvítězili ve čtyřhře, v níž společně hráli dítě
a vychovatel. Mezi mladšími chlapci obsadili první tři a ve skupině
chlapců nad patnáct let první dvě místa.

Letní kino bylo v zahradě
Kateřina Novotná, vedoucí kina Květen
Také letos si Novojičíňáci mohli užít promítání filmů pod širým
nebem. Po uzavření areálu stávajícího letního kina jsme přišli
s alternativou v nádherném prostředí zahrady městské knihovny.
Diváci tak mohli strávit tři večery pod otevřeným nebem ve společnosti skvělých filmů. První lidé začali přicházet již půl hodiny
před začátkem představení s dekami v rukou. Ve stánku si mohli
zakoupit něco k mlsání a pak už si jen bezstarostně užívat příjemného teplého počasí u filmových projekcí.

Stroj času přenesl „Tomíky” z oddílu Ještěrek do pravěku. 		
				
Foto: Jana Holišová
Velký zájem měly děti o lov pravěkých zvířat. Naučily se je poznávat, stopovat a lovit. Na závěr navštívily pravěkého lovce, který je zasvětil do života pralidí. Vyráběly s ním keramické nádoby,
amulety proti zlým duchům a barvily batikou táborová trička. Asi
nejlepší byly scénky z pravěku, v nichž děti i dospělí předvedli své
herecké umění.
Občanské sdružení Bludička pořádalo tábory na stejnojmenné
farmě v Bludovicích. Téměř stovka účastníků z celé republiky získávala zkušenosti z jezdectví a péče o koně. Zároveň poznávala
život na farmě od brzkého rána až do pozdního večera.
Mnozí táborníci poprvé pásli kozu, pomáhali při dojení oveček,
některým se poštěstilo vidět při práci kováře nebo veterináře. Odvážnější děti kydaly chlívek prasátkům a krmily kravky. Na programu byla spousta pohybových her, brouzdání s koňmi v potoce
a hledání pokladu.
Na čtyři sta dětí prožilo prázdniny se Střediskem volného času
Fokus. Během pěti červencových turnusů ve Velkých Karlovicích
a Klokočově děti sportovaly, tvořily, hrály zážitkové i strategické
hry a poznávaly nové kamarády. Velký zájem byl také o příměstské
tábory. Přestože každý z devíti turnusů měl jiné zaměření, vždy se
v nich našel čas na koupání, výlety, hry a soutěže.
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Zahrada městské knihovny se proměnila na letní kino. 		
			
Foto: Kateřina Novotná
Přesto, že posledních deset minut komedie Okresní přebor překazila bouřka, odcházeli diváci ze všech představení spokojení.
Chci poděkovat svým spolupracovníkům, kteří se podíleli na bezchybném zajištění projekce. Největší odměnou pro nás byli nadšení diváci, kteří svými příznivými reakcemi dávali najevo, že naše
úsilí mělo smysl.

Přijď mezi „Tomíky“!
Jana Holišová, vedoucí oddílu
Turistický oddíl mládeže Ještěrky Nový Jičín uvítá nové členy
s blízkým vztahem k přírodě a sportu. Oddílové schůzky začnou
v září. Kontakty a další užitečné informace najdete na webových
stránkách http://t-o-m-novy-jicin.webnode.cz/, fotografie z oddílové
činnosti jsou ke zhlédnutí na http://rubytom.rajce.idnes.cz/.
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První českou hudební školu zaznamenává kronika první české
obecné školy 1. dubna 1925. O dva roky později byla otevřena
městská hudební škola německá. Obě existovaly do roku 1938,
pak pokračovala jen německá, od 6. září 1945 jen česká. Dnešní
Základní umělecká škola, nástupce obou, je tříoborová. Děti se tu
vzdělávají hudbě, v podstatě od roku 1966 také tanci, a od školního
roku 1961 - 1962, kdy se název změnil z Hudební na Lidovou školu
umění, i umu výtvarnému.

Škola je základ života
Karel Chobot

(dokončení z minulého čísla)
Také novojičínské střední školství se vyvíjelo. V roce 1875 byla
slavnostně otevřena zemědělská zemská střední škola, vedle přerovské nejstarší na Moravě. Státní tkalcovská škola byla zřízena
v roce 1885, do nové budovy podle stavebních plánů Heinricha Czeikeho na dnešní Slovanské ulici č. 3 se přestěhovala v roce 1888.
Škola ve dvacátých letech minulého století zanikla a budova začala sloužit jiným školám, případně dalším potřebám města. Ve
třicátých letech během hospodářské krize v prvním patře působila
vyvařovna neboli lidová kuchyně pro nezaměstnané. Po jejím zrušení zde v roce 1937 zásluhou tehdejšího starosty Paula Zieglera
zřídili městský archiv. Dnes objekt slouží kultuře.

České státní reformní reálné gymnázium v Novém Jičíně v roce 1923.
Foto: Muzeum Novojičínska

Pro české studenty v Novém Jičíně vzniklo v roce 1921 české
státní reformní reálné gymnázium. Německé gymnázium se vyvinulo z nižší a vyšší reálky v roce 1918 nejdříve jako soukromé,
od září 1922 jako německé státní reformní reálné gymnázium. Zatímco německé sídlilo ve vlastní budově, českému se dostalo přístřeší teprve novostavbou pražského architekta Františka Vahaly,
slavnostně otevřenou 3. června 1928. Dnes již nikdo nepozná, že
jde o tři budovy českých škol: měšťanské z roku 1926, gymnázia
a obecné, dostavěné v proluce obou v roce 1935.
V Novém Jičíně dále působily od roku 1926 německá a od roku
1931 česká odborná škola pro ženská povolání, německá obchodní škola, která po roce 1945 zanikla a nahradila ji česká. Po
válce novojičínské školství rozkvetlo nejprve v padesátých letech
o střední pedagogickou a zdravotní a v sedmdesátých letech také
o ekonomickou školu, dnes obchodní akademii, tvořící třetí součást
Mendlovy střední školy.
Současný Nový Jičín dýchá kromě historických škol novými budovami na ulicích Jubilejní, Dlouhé, Komenského či Bohuslava Martinů, kde nacházíme i soukromou vysokou školu podnikatelskou
a soukromou střední podnikatelskou Educo. Práci s dětmi a mládeží se úspěšně věnuje Středisko volného času Fokus.
Archivní prameny podávají svědectví, že první hudební škola
v Novém Jičíně vznikla v letech 1869 - 1870 z podnětu Antonína
Mischanského, který od roku 1854 působil třicet let až do svého
penzionování jako ředitel kůru při chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Zároveň byl mnoho let členem a sbormistrem Neutitscheiner
Männergesangverein. Vyučovalo se zde hře na housle, klavír, varhany a zpěvu. Žáci se každý rok podrobovali veřejným zkouškám.
Mischansky zemřel roku 1890 v osmasedmdesáti letech a je pohřben na novojičínském hřbitově.
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Novojičínská c. k. tkalcovská škola v roce 1900.
Foto: Muzeum Novojičínska

Taneční obor, který dnes patří k nejlepším v republice, se rozvíjel dlouhá léta. První pokusy založit takzvanou hudební rytmiku je
datován lety 1945 - 1949 a připisován učitelce Marii Zemanové.
Po jejím odchodu do Prahy však obor zanikl. Další pokus se váže
k roku 1961, ale snaha založit taneční obor trvala pouhé tři měsíce,
neboť narazila na pragmatický nedostatek vhodné učebny.
Tříměsíčním učitelem byl Stanislav Sláma. Změna nastala teprve
v roce 1966 s příchodem učitelky Zdeny Havlové. Úspěchy se datují příchodem Ilony Rudelové-Sekerové v roce 1982 a Anity Vahalové-Kubišové o šest let později. Z původních dvaceti se taneční
obor rozrostl na nynějších sto sedmdesát žáků ve věku od pěti do
dvaceti let. Podobně výtvarný obor, který založil František Svačina,
se začal bouřlivě a mezinárodně úspěšně rozvíjet příchodem Jana
Zemánka v roce 1970 a o dva roky později jeho ženy Soni.
Škola, její žáci, ale především učitelé byli vždy spjati s veřejným
hudebním a uměleckým životem v Novém Jičíně. Když mistr František Šimíček v letech 1945 - 1946 založil symfonický orchestr města
Nového Jičína, který později dirigoval nezapomenutelný Jaroslav
Štindl, hrála v něm celá řada učitelů právě hudební školy.
Učitel a později i ředitel školy Miroslav Tyrala založil Novojičínské
kvarteto, podobně jako v sedmdesátých letech spolu s Ervínem
Bártkem a Karlem Pavlisem Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského. Ten dnes vede Anežka Michálková, věhlasná učitelka
hry na housle.
V obou tělesech účinkovali a stále účinkují další učitelé školy.
To se týká i charismatické Marie Válkové, která kromě výuky hry
na klavír bravurně doprovází Pěvecký sbor Ondrášek a vystupuje
v Javorníku, vedeném manželem Svatoslavem Válkem.
Konečně, známý pěvecký sbor Ondráš ještě v dobách Ervína
Bártka při koncertních vystoupeních ve hře na klavír doprovázeli
kantoři školy Zdeněk Michalský či Václav Ptáček, skladatel, upravovatel lidových písní a hlavně zakladatel dětského pěveckého
sboru Ondrášek. Tento sbor dnes řídí jiný mistr hudby a zpěvu
a zároveň kantor školy Josef Zajíček. V novojičínském Sextetu působí jako umělecký vedoucí Pavel Štůla, zpívající rovněž v Ondráši.
Manželé Zemánkovi, představitelé výtvarného oboru, často pracují pro město. Připomeňme Jana Zemánka jako autora plastik
zdobících Nový Jičín nebo výtvarného návrhu městského praporu.
Opomenout nelze ani zástupkyně tanečního oboru Ilonu Rudelovou, Anitu Vahalovou a Hanu Dejmkovou. Všechny úzce spolupracují i s jinými školami ve městě, vítězí v celostátních či jiných
soutěžích, rozdávají prostřednictvím tance svých svěřenců radost
vděčným divákům. Učitelé Základní umělecké školy dokazují svou
nezastupitelnou činností, že se jim profese již dávno stala posláním
a Nový Jičín městem jejich srdcí.
I do budoucna přejme škole nadšené, hravé a famózní kantory
a právě tak výborné ředitele, kterými od června 1945 byli Josef
Váňa, Miroslav Březina, Miroslav Tyrala, Josef Dvorok, Věra Havránková-Kučová, Božena Varajová nebo František Skoček.
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Novojičínští vládli také v Brně a Vídni
Radek Polách
Letos si připomínáme 700 let první písemné zmínky o Novém Jičíně. Během jeho existence se na tomto krásném místě narodila
spousta významných osob, které vstoupily do historie nejen regionu, ale i střední Evropy. V úžasném devatenáctém století se zde
narodily dvě osobnosti, jež zasáhly do osudů dvou velkoměst –
Brna a hlavního města rakousko-uherské monarchie Vídně.

Carl studoval od roku 1835 právnickou fakultu na univerzitě v Praze, kterou v roce 1840 završil titulem doktora práv. Od roku 1846

Carl van der Strass von Hohenstraeten.

Julius rytíř von Newald. 		

Foto: Muzeum Novojičínska

Když se 11. dubna 1824 narodil do novojičínské rodiny Newaldů syn Julius, nikdo neočekával, že se stane hlavním představitelem jednoho z největších měst světa. Své nadání projevil již
v mládí, kdy vystudoval práva na univerzitě ve Vídni. Roku 1864
se stal členem tamní městské rady a v letech 1869 – 1878 působil
jako vídeňský místostarosta.
S velkým nadšením a hrdostí
přivítal členy polární expedice Julia Payera a svého krajana Eduarda Orla, když se v roce 1874
navrátili po slavném objevu Země
Františka Josefa. Brzy poté –
v roce 1878 - se stal na čtyři léta
starostou města Vídně. Dosáhl
tak mety největší.
Za zásluhy jej roku 1874 císař
František Josef povýšil do rytířského stavu. Julius Newald měl
tři syny, kteří však zůstali bez dalších potomků. I přesto, že většinu
života spojil s Vídní, nezapomněl
na své rodné město a všemi způsoby ho podporoval. Stal se také
členem Spolku Novojičínských
ve Vídni. Julius rytíř von Newald
zemřel 17. srpna 1897 a jeho
Erb Julia rytíře von Newald.
ostatky spočinuly na hřbitově
Foto: Österreichisches Staatsarchiv v Klosterneuburgu. Na jeho počest v roce 1898 pojmenovali jednu z ulic ve vídeňském 9. obvodu
na Newaldgasse.
Město Nový Jičín vzniklo na křižovatce dvou významných obchodních cest. Tato dispozice ho předurčila k velmi častým příchodům cizinců i ze vzdálených zemí. Jedním z nich byl lékař Carl Daniel Jakob van der Strass (1770 – 1827), pocházející ze šlechtického rodu z Nizozemí. Na přelomu osmnáctého a devatenáctého
století se usadil v Novém Jičíně. Pátého května 1817 se tady jemu
a jeho manželce Barbaře (1792 – 1857) narodil syn Carl.
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Foto: Muzeum města Brna

působil jako veřejný obhájce v Bílsku, od roku 1849 jako obchodní notář. Stal se poslancem ústavodárného shromáždění ve Vídni
v roce 1848. Téhož roku pojal za manželku Emilii Antonii, rozenou
Meissnerovou (1824 – 1902), dceru Ferdinanda Meissnera, ředitele panských statků Podstatských-Liechtensteinů ve Veselíčku.
Od roku 1855 vykonával
Carl van der Strass advokátskou praxi v rodném Novém
Jičíně. Po pěti letech odešel
do Brna jako moravsko-slezský zemský advokát, prezident
moravské advokátní komory
a člen státního soudního dvora.
V Brně bydlel v domě na Starobrněnské ulici. V letech
1876 – 1880 zde působil jako
starosta. Na postu prvního
muže brněnské radnice věnoval pozornost zvláště školství
a zdravotnictví.
Jako člen německé liberální
strany působil jako poslanec
moravského zemského sněmu
a říšské rady. V letech 1861 –
1880 byl zároveň poslancem Hrob Barbary van der Strass na
dolní komory říšské rady ve starém hřbitově v dnešních SmeVídni. Již v mládí se angažoval tanových sadech.
Foto: Muzeum Novojičínska
v různých spolcích a při svém
působení v Brně se stal členem kuratoria Moravského průmyslového muzea.
Zúčastnil se otevření muzejních výstav věnovaných osobnostem
města Brna a zahájení provozu druhé koněspřežné pouliční dráhy.
V roce 1873 mu za zásluhy udělili řád Železné koruny III. třídy
a roku 1875 jej povýšili do rytířského stavu s predikátem von Hohenstraeten.
Carl van der Strass zemřel 29. května 1880 v Brně. Jeho čestný
hrob se nacházel na tamním Ústředním hřbitově, bohužel události roku 1918 měly za následek, že ho z čestných hrobů vyřadili
a dnes již neexistuje. V letech 1884 – 1946 nesla dnešní Kudelova
ulice v Brně – Černých Polích název Van der Strassova. Památkou
na našeho rodáka je dnes již jen pamětní deska na Husově ulici.
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Centrum Provázek nezahálí
Michaela Klocová
Rodinné centrum Provázek po prázdninové pauze obnovuje činnost. Na podzim přichystalo mnoho aktivit, kroužků a kurzů pro nastávající maminky, rodiče s malými dětmi, prarodiče a širší rodinu.
Budoucí maminky mohou navštěvovat předporodní kurz, cvičení či těhotenské masáže. V nabídce je také individuální nebo
partnerské předporodní poradenství v soukromí, laktační poradna
a mnoho dalšího.
Dětem od dvou měsíců věku centrum nabízí oblíbený kroužek pro
maminky s dětmi Klubko, hudební školičku Yamaha, pohybovou
a taneční průpravu Minibalet, cvičení Zumbík nebo jógu pro děti.
Mezi aktivity pro dospělé patří projekt pro začínající podnikatelky,
nazvaný Podnikám, slaďuju... sama sobě šéfuju. Účastnicím poskytne bezplatné kariérové poradenství, vzdělávací kurz, mentoring a koučink, potřebné pro úspěšný start nové kariéry.
Podrobnější informace a přihlášky najdete na webu www.rodinne-centrum.cz.

Navštivte nás a vyhrajte!
Ivana Kovaříková
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků patří mezi
dvacet turistických atraktivit podpořených z dotace ROP Moravskoslezsko, které její poskytovatel zařadil do letní soutěže o hodnotné ceny s názvem Putování s nejkačkou.
Zavítejte do těchto zajímavých míst v Moravskoslezském kraji,
jež vznikla nebo zkrásněla díky evropské dotaci, a vyhrajte kvalitní
fotoaparát, tablet a další ceny. Projeďte se historickým vláčkem po
Osoblažsku, pobavte se v Obecním domě Opava, podívejte se na
Ostravu z vysoké pece, vyrobte si klobouk v Novém Jičíně, obdivujte „zázračný“ obraz v kostele v Karviné a poznejte gorolské zvyky
v Mostech u Jablunkova.
Na každém ze soutěžních míst získáte se zakoupenou vstupenkou herní kartu se speciálním kódem. Po vložení kódu na www.
nejkacka.eu/putovani můžete vyhrát. Soutěž probíhá do konce
září. Aktuální program Návštěvnického centra je dostupný na www.
mestoklobouku.cz a v informačním centru.

Ujmete se dočasně pejska?
Soňa Kafková, předsedkyně sdružení
Občanské sdružení Pomoc psům Novojičínsko hledá dobrovolníky, kteří u sebe mohou dočasně umístit
pejska, popřípadě jiné zvíře. Zvířat v nouzi je každým
dnem více a kapacity sdružení jsou velmi omezené,
vlastní útulek ani depozitum zatím nemáme. Zvíře by
zde bylo umístěno do doby, než by našlo nový trvalý domov. Veterinární náklady a krmivo uhradíme. Nezkušeným se vším pomůžeme a poradíme. Případní zájemci mohou napsat na pomocpsumnovojicinsko@seznam.cz.

Zahrádkáři nabízejí moštování
Sdružení zahrádkářů města Nového Jičína oznamuje, že pravidelné moštování ovoce zahájí v sobotu 14. září od 8.00 hodin
v moštárně v budově pošty v Loučce. Zájemci mohou služby
moštárny využít každou sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Zpracování produktů bude probíhat podle zájmu občanů, předběžně do
konce října. Termín moštování lze dohodnout s Petrem Trefilem na
telefonním čísle 739 726 844. Ceny za poskytnuté služby zůstávají
na loňské úrovni.
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Pozvánky

 Výstava představuje partnerská města
Fotografie z partnerských měst Ludwigsburg, Görlitz a Świętochłowice
představuje výstava s názvem Společně, kterou pořádá Návštěvnické
centrum Nový Jičín – město klobouků. Zájemci si ji ve zdejší galerii mohou prohlédnout do pondělí 30. září. Tato výstava je spolufinancována
z Fondu mikroprojektu v Euroregionu Silesia a Česko-německého fondu
budoucnosti.
 Sport k jubileu města
Sportovní komise Rady města Nový Jičín ve spolupráci se sportovními oddíly připravila na čtvrtek 5. září od 14.00 do 20.00 hodin akci
nazvanou Sport k výročí 700 let města. Obyvatelé Nového Jičína budou moci zdarma sportovat na vybraných sportovištích našeho města.
V nabídce aktivit budou například plavání, bruslení, kuželky, fotbal nebo
posilovna. Více informací zjistíte na www.fokusnj.cz nebo www.tjnj.cz.
 Městem na in-line bruslích
SVČ Fokus a HEPA outdoor fitness pořádají ve čtvrtek 5. září další
jízdu in-line bruslařů ulicemi Nového Jičína. Hladký průjezd městem zajistí
Police ČR a městská policie. Na zdraví účastníků dohlédne sanitka Nemocnice Agel. Více informací najdete na www.fokusnj.cz.
 Se Světluškou podpoříte zrakově postižené
Upomínkové předměty budou v pondělí 9. září od 8.00 do 16.00
hodin nabízet dobrovolníci na frekventovaných místech Nového Jičína
a v informačním centru SVČ Fokus. Jejich zakoupením lidé podpoří projekt Světluška, jehož prostřednictvím se Nadační fond Českého rozhlasu
snaží pomoci dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.
 Děti, sportujte na čerstvém vzduchu!
Program nazvaný Sportujte na čerstvém vzduchu se uskuteční
v úterý 17. září od 9.00 do 12.00 hodin na Masarykově náměstí.
Určen bude žákům základních škol, kteří se mohou těšit na ukázky
činnosti městské policie, prezentaci Besip a výuku nordic walking a in-line
bruslení. K zapůjčení budou segwaye, skákací boty, jednokolky, chůdy
a další pomůcky. Akci, která bude součástí Evropského týdne mobility,
bude moderovat Petra Dorazilová.
 Sportovní odpoledne ve Smetanových sadech
Sportovní odpoledne pro děti z mateřských škol a mladší proběhne
ve čtvrtek 19. září od 9.00 do 12.00 hodin ve Smetanových sadech.
Představí se na něm městská policie a Mami – rodinné centrum, na programu budou také tematické pořady a malování na tvář.
 Náměstí bude patřit Křídě 2013
Sami, v páru, ve skupince i kolektivu, se školní třídou, mateřskou školou
i rodinou můžete ve středu 25. září od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.00 hodin nakreslit křídou své výtvarné představy na plochu Masarykova náměstí. Křídy si na akci s příznačným názvem Křída 2013 můžete
přinést vlastní, nebo vám je pořadatelé zapůjčí. Zúčastnění výtvarníci obdrží malou odměnu.
 S Jiřinou Šiklovou o naší společnosti
Jaká je naše společnost? Takové bude téma besedy se socioložkou
Jiřinou Šiklovou, která se uskuteční ve čtvrtek 26. září v 18.00 hodin ve
společenském a přednáškovém sále na ulici Msgr. Šrámka 13 (klubovna
seniorů). Besedu pořádá Česká křesťanská akademie Nový Jičín za finanční podpory města.
 Turné čtyř můstků Zdeňka Izera
Zábavný program baviče Zdeňka Izera, nazvaný Turné čtyř můstků, proběhne v úterý 1. října v 19.00 hodin v novojičínském kině Květen. Diváci
se mohou těšit na scénky a parodie, plné zábavných kostýmů a převleků.
Izerovou partnerkou bude zpěvačka a finalistka první řady Superstar Šárka Vaňková. Lístky lze zakoupit v předprodeji v kině Květen za 200 korun.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na oslavy 700 let města Nového Jičína, které se uskuteční
od čtvrtka 5. do soboty 7. září.
Program, na jehož mnoha akcích
klub participuje, najdete v příloze tohoto čísla Novojičínského zpravodaje.
V klubových prostorách lze kromě výstavy starých map Nového
Jičína a okolí zhlédnout také část výstavy portrétů Šárky Hyklové.
Ve čtvrtek 5. září v 16.00 hodin se v klubovně na Baště uskuteční beseda s nejstarším potomkem slavného novojičínského kloboučnického rodu Hansem Hückelem z Kanady. V pátek 6. září
v 11.00 hodin zveme na pietní uložení ostatků posledního představitele kloboučnické firmy Hückel v rodinné hrobce na zdejším
hřbitově.
Při městské slavnosti v sobotu 7. září se můžete opět setkat
s mnoha našimi přáteli a ochutnat novojičínskou specialitu zvanou
Alexandrova klobása. Ve středu 11. září následuje poznávací
cesta po stopách novojičínských rodáků v Rakousku.
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 Pátek 6. září ve 20.00 hod. • SLAVNOSTNÍ
KONCERT K 700. VÝROČÍ MĚSTA • JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA • PS ONDRÁŠ NOVÝ JIČÍN A PS LAUDAMUS VELKÉ
PAVLOVICE • Jan Šimíček: Slavnostní fanfáry • Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 46, I. řada - výběr • Jan Šimíček: Symfonie Moravia
pro velký symfonický orchestr a smíšený sbor.
 Sobota 21. září od 15.00 hod. • KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU
A FRANTIŠKEM • Protagonisté stejnojmenného televizního pořadu budou s dětmi zpívat, povídat si o kamarádech, zvířátkách, moři a létání.
Vstupné 160/150/110 Kč.
 Čtvrtek 26. září v 19.00 hod. • JAROSLAV WYKRENT – HUDEBNÍ TROJTEČKA • Shrnutí Wykrentovy dosavadní tvorby, umělecká
i životní inventura. Doprovází hudební skupina In Blue. Vstupné 150 Kč.

Připravujeme:
 Pondělí 14. října v 19.00 hod. • Jean-Claude Islert: JO, NENÍ TO
JEDNODUCHÉ! • Francouzská konverzační komedie o tom, jak může
dopadnout doučování matematiky pod peřinou. V režii Petra Hrušky
hrají Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, David Punčochář, Karolína Krejčová. Předplatné skupiny D. Předprodej od 24. 9.
Vstupné 340/320/280 Kč.
 Úterý 15. října v 19.00 hod. - malý sál • DUO TERES • Komorní
soubor tvoří slovenská houslistka Lucia Kopsová a český kytarista Tomáš Honěk. V jejich podání zazní skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha,
I. Hurníka, J. Freidlina, A. Piazolly. Předprodej od 24. 9.
Vstupné 170 Kč.
Předplatné 2013/2014
Skupina A
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ (opera) - Slezské divadlo Opava
NETOPÝR (opereta) - Moravské divadlo Olomouc
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ podle aktuální nabídky
CHARLEYOVA TETA - Východočeské divadlo Pardubice
DÁMA S KAMÉLIEMI - Divadlo A. Dvořáka Příbram
NA ÚTĚKU - Divadlo Ungelt Praha
Předplatitelská skupina B
PO ZKOUŠCE - Divadlo V Řeznické Praha
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ - Divadlo Na Jezerce Praha
CENA ZA NĚŽNOST - AP Prosper Praha
KRÁLOVA ŘEČ - Divadlo Pod Palmovkou Praha
RACEK - Dejvické divadlo Praha
Předplatitelská skupina D
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ! - AP Prosper Praha
FIGAROVA SVATBA – Klicperovo divadlo Hradec Králové
POLOOBLAČNO - Naivné radošinské divadlo Bratislava
KDYBY TISÍC KLARINETŮ (muzikál) - Slovácké divadlo Uherské Hradiště
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! – Divadlo Kalich
Předplatitelská skupina P
ŘEK ZORBA (muzikál) - Městské divadlo Zlín
SOUKROMÝ SKANDÁL - Studio DVA Praha
JEZINKY BEZINKY - Městské divadlo Brno
ŘÍMSKÉ NOCI - Agentura Harlekýn Praha
Předplatitelská skupina S (začátky v 18.00 hod.)
TŘI STRÁŽNÍCI - UA Pierrot Uherské Hradiště
JEŠTĚRKA NA SLUNCI - Divadlo V Řeznické Praha
MANDARINKOVÁ IZBA - Divadlo Wüstenrot Bratislava
POSLEDNÍ ROMANCE - Divadlo Ungelt Praha
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY - Městské divadlo Mladá Boleslav
Kruh přátel hudby
JIŘÍ BÁRTA – violoncello, TEREZIE FIALOVÁ – klavír
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa, VILÉM VEVERKA – hoboj
KVARTETO APOLLON
DUO TERES (kytara, housle)
TRIO LA MUSICA (flétna, lesní roh, klavír)
JANÁČKOVA FILHARMONIE Ostrava
MARTIN KASÍK – klavír
AFFETTO vokální kvarteto, MARTIN JAKUBÍČEK – varhany
Předplatitelská skupina Rolnička
pohádky pro děti předškolního věku (malý sál)
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA - Divadlo Anfas Praha
ZA DEVATERO HORAMI - Divadlo Radost Brno
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - Divadlo loutek Ostrava
PEC NÁM SPADLA - Divadlo Paravánek Brno
Prodej předplatného v pokladně divadla od 20. srpna.
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 Pondělí 2. září - středa 4. září
v 17.30 hod. • JÁ, PADOUCH 2 •
Napravený padouch, kterého chce získat šéf Antipadoušské ligy, a žlutí
Mimoňové všude, kam se podíváš. Animovaná komedie. Mládeži přístupné, 102 min., dabing.
 Pondělí 2. září – úterý 3. září ve 20.00 hod. • REVIVAL • Nová česká komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem. Do 12 let nevhodné,
116 min., česky.
 Středa 4. září – pátek 6. září ve 20.00 hod. • ELYSIUM • Rok
2159 - velmi bohatí žijí na kosmické stanici, zbytek populace přežívá na
zničené Zemi. Matt Damon se to rozhodne změnit. Akční sci-fi. Do 12 let
nevhodné, 109 min., titulky.
 Čtvrtek 5., pátek 6. a neděle 8. září v 17.30 hod. • ONE DIRECTION: THIS IS US • 3D • Dokument o momentálně nejslavnější chlapecké
popové skupině. Strhující záběry na koncertní pódia i komorní pohled do
zákulisí. Hudební. Mládeži přístupné, 92 min., titulky.
 Sobota 7. září • SLAVNOST MĚSTA • 10.00 – 11.30 BLOK FILMŮ
O NOVÉM JIČÍNĚ • 14.00 – 15.30 BLOK FILMŮ O NOVÉM JIČÍNĚ •
16.00 DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU • Vstup zdarma.
 Pondělí 9. září - středa 11. září v 17.30 hod. • MILLEROVI NA TRIPU • Jak dostat karavan plný marihuany přes hranici? Nová akční komedie s Jennifer Aniston v hlavní roli. Do 12 let nevhodné, 111 min., titulky.
 Pondělí 9. září - středa 11. září ve 20.00 hod. • V ZAJETÍ DÉMONŮ • Hrůzný příběh světoznámých vyšetřovatelů paranormálních jevů
Eda a Lorraine Warrenových. Horor. Do 15 let nepřístupné, 112 min.,
titulky.
 Čtvrtek 12. září - pátek 13. září v 17.30 hod. • 2D • Sobota
14. září - a neděle 15. září v 17.30 hod. • 3D • JUSTIN: JAK SE STÁT
RYTÍŘEM • Vtipy nabité animované dobrodružství. I kluci ve středověku
měli své touhy. Mládeži přístupné, 96 min., dabing.
 Čtvrtek 12. září - neděle 15. září ve 20.00 hod. • RIDDICK • Drsné
hlášky, zabijácké nestvůry, lovci hlav v nejnovějším pokračování akčního
sci-fi hitu. Do 12 let nevhodné, 119 min., titulky.
 Pondělí 16. září - středa 18. září v 17.30 hod. • OBCHODNÍCI •
Prolhaně romantická komedie mapující hranice českého maloměšťáctví.
Do 12 let nevhodné, 85 min., česky.
 Pondělí 16. září ve 20.00 hod. • ZUZANA MICHNOVÁ – JSEM
SLAVNÁ TAK AKORÁT • Celovečerní film Jitky Němcové o hudební
skladatelce, textařce, zpěvačce a hlavní představitelce legendární skupiny Marsyas. Dokument. Mládeži přístupné, 94 min., česky.
 Úterý 17. září – středa 18. září ve 20.00 hod. • COLETTE • Podle
románu Arnošta Lustiga. Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clémence Thioly) uprostřed hrůzy a smrti.
Drama. Do 12 let nevhodné, 126 min., česky.
 Čtvrtek 19. září – pátek 20. září v 17.30 hod. • 2D •  Sobota
21. září - neděle 22. září v 17.30 hod. • 3D • ŠMOULOVÉ 2 • Zlý
čaroděj Gargamel chce s pomocí skupiny zlomyslných tvorů podobných
Šmoulům získat všemocnou, magickou šmoulí esenci. Komedie. Mládeži přístupné, 105 min., česky.
 Čtvrtek 19. září – neděle 22. září ve 20.00 hod. • MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ • Dívka Clary vidí to, co ostatní ne - že
v našem světě se skrývá ještě jeden, plný démonů a strážců. Akční/
dobrodružný. Do 12 let nevhodné, titulky.
 Pondělí 23. září – středa 25. září v 17.30 hod. • DIANA • Legenda
je vždy jen část pravdy - poslední léta života Lady Diany, princezny lidských srdcí. Životopisný. Mládeži přístupné, 108 min., titulky.
 Pondělí 23. září ve 20.00 hod. • PĚNA DNÍ • Snový příběh dvou
mileneckých dvojic, kuchaře a kuchyňské myšky – podle románu francouzského spisovatele Borise Viana. Drama. Do 12 let nevhodné,
125 min., titulky.
Úterý 24. září - středa 25. září ve 20.00 hod. • NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
• Filmová romance, v níž dominuje Geoffrey Rush s podmanivou hudbou
Ennio Morriconeho. Romantický/drama. Do 12 let nevhodné, 124 min.,
titulky.
 Čtvrtek 26. září – pátek 27. září v 17.30 hod. • Sobota 28. září –
neděle 29. září ve 20.00 hod. • HRA NA HRANĚ • Tenhle thriller
z Las Vegas nebude jen o kartách, hazardovat se bude spíše se životem. Do 15 let nepřístupné, 85 min., titulky.
 Čtvrtek 26. září - pátek 27. září ve 20.00 hod. • Sobota 28. září neděle 29. září v 17.30 hod. • DONŠAJNI • Nová česká komedie Jiřího
Menzela s hvězdným obsazením. Příběh o lásce a zklamání, o hudbě
a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře navzdory. Mládeži přístupné, česky.
 Neděle 29. září v 15.30 hod. • KRTEK A WEEKEND • Hrajeme pro
nejmenší. Animovaný. Mládeži přístupné, 64 min., česky.
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Výstavy:
 Do pondělí 30. září - Čajovna
Archa • OBRAZY JAKUBA BARTONĚ.
 Příběh neobyčejného domu
Čtyřsté padesáté výročí postavení
budovy Staré pošty si budou moci
připomenout její návštěvníci. V sobotu 7. září v 9.15 hodin se tady
uskuteční vernisáž výstavy Stará
pošta – příběh neobyčejného domu.
Úvodní slovo přednese její autor Jaroslav Zezulčík. Výstava potrvá do
středy 25. září. Zhlédnout ji budete
moci v úvodní den od 9.00 do 17.00
hodin a poté v pracovní dny od 14.30
do 17.00 hodin.
Akce:
 Středa 4., 11., 18. a 25. září
v 18.00 hod. - Čajovna Archa • MAGIC THE GATHERING • Otevřený
spolek pro všechny hráče.
 Pátek 6. září v 15.30 hod. - areál Skalky • O STRAŠNÉ ŘEŽI
V NOVÉM JIČÍNĚ L. P. 1621 • Historická bitva. Doprovodný program:
Cruel (historická hudba), Družina (world music).
 Sobota 7. září v 9.00 hod. - Masarykovo náměstí • 9.00 • SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN • Podrobný program v příloze tohoto čísla
a na plakátech.
 Sobota 14. září v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY
Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Sobota 14. září ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • ZA HRANICEMI
TICHA • Ethno-world music z Ostravy. Vstupné 50 Kč.
 Úterý 17. září od 16.00 do 18.00 hod. - Městská knihovna • TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY • Kurz lektorky Martiny Burianové.
Omezená kapacita - místo si lze rezervovat v oddělení pro dospělé čtenáře nebo na telefonu 556 709 840.
 Pátek 20. září ve 20.00 hod. - Coffeemusic bar • HOSPITAL PARTY VOL. 2 • Párty se sestřičkami, doktory a personálem, co se motá
kolem nemocnice. Vstupné 30 Kč.
 Sobota 21. září v 15.00 hod. - Čajovna Archa • BUBNOVÁNÍ PRO
VŠECHNY • Kuželův workshop - základy hry na djembe, bubnování na
tělo. Vstupné 50 Kč, zapůjčení bubnů 20 Kč.
 Úterý 24. září v 18.15 hod. - Městská knihovna • JAK SE CÍTIT
A VYPADAT MLADŠÍ • Přednáška Magdaleny Silonové, textilní inženýrky a poradkyně na barvy, vizáž a styl.
 Středa 25. září v 18.00 hod. - Klub Galerka • EVERGREENY
Z FILMŮ A MUZIKÁLŮ • Koncert Šárky Rešlové, rodačky z Nového
Jičína, žijící v Amsterdamu. Vstupné 30/50 Kč.
 Pátek 27. září ve 20.00 hod. - Klub Galerka • JAZZ KLUB & PŘIBIL & WROBLEWSKI MARIMBA PROJECT • Úvodní koncert podzimní jazzové sezony. Vstupné 70/100 Kč.
 Sobota 28. září v 8.00 hod. - Čajovna Archa • ČAJOVÝLET •
Přírodní expedice k hraničním meandrům Odry. Sraz v 8.00 na nádraží
ČD, odjezd v 8.10 vlakem do Kopytova u Bohumína.
 Sobota 28. září v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY •
Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Pondělí 30. září v 18.00 hod. - Klub Galerka • HUMOR JE SŮL
ŽIVOTA • Literární večer - nepište do šuplíku, ale pro lidi, kteří vás uslyší
a uvidí. Vstupné 20 Kč.
 KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014
Angličtina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Němčina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Italština pro dospělé 1., 2., 3. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Španělština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Francouzština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Nově:
Kurz fotografování pro začátečníky a mírně pokročilé
(8 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
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Něco navíc
Kurz znakové řeči pro začátečníky
(25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz znakové řeči pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz hry na kytaru
(28 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně)
Ženy s.r.o.
(amatérský divadelní ženský „spolek“)
Informace a přihlášky: Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo náměstí 20, 741 01 Nový Jičín, tel. 556 701 853 nebo 733 165 448,
e-mail: domitrova@mksnj.cz, web www.mksnj.cz.
Příjem přihlášek do konce září!

Muzeum Novojičínska

Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstavy:
 Do neděle 29. září – Nová galerie • PETR ŘEZNÍČEK – OBRAZY • Výstava obrazů k autorovu životnímu jubileu.
 Pátek 6. září – čtvrtek 31. října - Rytířský sál, Kamenná síň • 700 LET MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA • Slavnostní zahájení
Městských slavností a vernisáž výstavy městských listin a privilegií se
uskuteční ve čtvrtek 5. září v 17.00 hod. Na výstavě spolupracovaly město Nový Jičín, Státní okresní archiv Nový Jičín, Zemský archiv
v Opavě, Archiv města Brna, Národní archiv v Praze, Moravský zemský
archiv v Brně a Státní okresní archiv Olomouc. Záštitu převzal starosta
Jaroslav Dvořák.
Otevírací doba: úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
neděle
9.00 – 16.00
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
 Čtvrtek 5. září • MĚSTEM NA IN-LINE
BRUSLÍCH • (Podrobnosti čtěte v rubrice

Pozvánky na straně 10).
 Čtvrtek 5. září od 14.00 do 20.00 hod. - sportoviště • SPORT
K VÝROČÍ 700 LET MĚSTA • (Podrobnosti čtěte v rubrice Pozvánky
na straně 10).
 Pondělí 9. září od 8.00 do 16.00 hod. - město a SVČ Fokus •
11. ROČNÍK CHARITATIVNÍ SBÍRKY SVĚTLUŠKA • (Podrobnosti
čtěte v rubrice Pozvánky na straně 10).
 Středa 25. září od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Masarykovo náměstí • KŘÍDA 2013 • (Podrobnosti čtěte v rubrice
Pozvánky na straně 10).
 Pátek 27. září – sobota 28. září – SVČ Fokus • ZÁŘIJOVÁ NOC
Repríza loňské úspěšné akce pro žáky prvního stupně a odvážné předškoláky. Výtvarná dílna, hry, tanec, zábava a přespání ve Fokusu. Cena
150 Kč. Přihlášky ve Fokusu nebo na www.fokusnj.cz.
Nepřehlédněte:
 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VE FOKUSU • V týdnu od 23. do
27. září proběhnou informativní zahajovací schůzky. Pro velký zájem
doporučujeme zaregistrovat přihlášku co nejdříve. Nabídku kroužků
a kurzů a přihlášku najdete na www.fokusnj.cz.

Návštěvnické centrum nabízí:
•U
 nikátní expozici věnovanou technologickému
procesu výroby klobouků.
•A
 teliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
•Z
 koušírnu, kde si můžete vyzkoušet klobouky
jak fyzicky, tak i interaktivně.
•K
 omentované procházky městem s průvodcem.
•V
 eřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení
včetně komentované procházky expozicí.
Pozor, novinka!
U příležitosti 700 let první písemné zmínky vydalo město Nový Jičín
reprint knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích. Dílo prošlo grafickou úpravou a aktualizací současných záběrů města a okolí. Kniha představuje hodnotný suvenýr pro milovníky novojičínské historie
i návštěvníky města. Zakoupit ji lze v Návštěvnickém centru, Masarykovo nám. 45/29, tel. 556 711 888, 556 768 288, www.mestoklobouku.cz.
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Placená inzerce
Advokátní kancelář
JUDr. Jany Kudrnové, Ph.D.

sídlo Na Hradbách 3, Moravská Ostrava
úřední hodiny Po - Pá od 800 do 1600
pobočka Klimkovice, Hýlov 55

úřední hodiny Po - St od 17 do 19 hod. nebo na základě telefonické dohody
Advokátní
kancelář
tel.: 596 112 777, e-mail: sekretariat@kudrnova.cz
JUDr. Jany Kudrnové, Ph.D.
nabízí právní služby v oblasti:
00

...do realit jedině s námi!

00

n občanského práva
n rodinného práva

sídlo Na Hradbách 3, Moravská Ostrava
úřední hodiny Po - Pá od 800 do 1600

Hledáme makléřepobočka Klimkovice, Hýlov 55
úřední hodiny Po - St od 17 do 19
lokalitu
Nový
Jičín
800 401pro
111
|
| www.rkinvest-reality.cz
hod. nebo na základě telefonické dohody
a okolí
00

tel. 596 112 777
e-mail: sekretariat@kudrnova.cz

229 922 608 111 401 800 
nabízí právní služby v oblasti:
občanského práva
www.rkinvest-reality.cz
rodinného práva

obchodního práva
insolvenčního práva

Byty RD Pozemky Chaty Chalupy
Kanceláře Komerční objekty Prodej
Pronájem Výkup Řešení dluhů a exekucí

21.9.
v
15:00

BESKYDSKÉ DIVADLO
Pøedprodej: Pokladna Beskydského divadla - 556 770 145
Otevøeno: ÚT - ÈT 14 - 17; PÁ 10 - 14
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Placená inzerce
Petra Hečková DIS.

S

ná

l

...

Po - Pa
8:00 - 14:00

á
m i vi d ít e d

Beskydské oční centrum Nový Jičín
detašované pracoviště Nemocnice Frýdek-Místek

tel. 776 333 976

v prostorách Medcentra, ul. Máchova 610/30, 741 01

v budově Medcentra Nový Jičín,
Máchova 619/30 Oční oddělení, 1. patro

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nově otevřeno!!!
ZAVÁDĚCÍ CENY!

C

M

Y

sleva 20% na veškerý sortiment
• široký výběr brýlových obrub dámských, pánských i dětských již od 350 Kč
• sportovní a sluneční brýle s možností dioptrických skel, nebo folií
• dioptrické čočky všech druhů od renomovaných výrobců
• doplňkový sortiment (pouzdra, utěrky, lupy...)
• kontaktní čočky
• konzultace a poradenství poskytované zkušeným optometristou
• opravy a servis

• následná péče o pacienty Nemocnice v Novém Jičíně
s veškerou dokumentací
• stávající i novým pacientům nabízí komplexní ambulantní oční péči
s návazností na operativu předního a zadního segmentu,
řešení akutních stavů a úrazů v rámci nemocniční péče
• zaručuje kvalitní a vysoce specializovanou ambulantní péči bez čekání
• individuální přístup

CM

pondělí - pátek, 7:00 - 15:00

MY

CY

CMY

K

• všeobecná ambulance - bez objednání, bez čekání
• specializovaná oční ambulance:
• glaukomová poradna
• sítnicová poradna včetně laserového ošetření
• strabologická ambulance
• operativa - drobné chirurgické zákroky na víčkach a okolí
• plastické operace horních víček

Své služby dále nabízíme zákazníkům a pacientům
také v těchto provozovnách:

konzultace a objednání:
Pondělí - pátek
7:00 - 15:00
tel.: 556 794 155

• Frýdek-Místek, T.G.M. 1146 (Frýdek), 558 621 122, 603 831 743
• Frýdek-Místek, Štursova 2 (Místek), 558 433 264, 736 252 750
• Havířov Šumbark, Lidická, 739 593 258
• Bystřice nad Olší 496, 558 353 500, 739 593 259
www.optikaheckova.cz
ooph@seznam.cz

Beskydské oční centrum
Máchova 619/30, Nový Jičín, areál Medcentrum
19/13

KOUPELNOVÉ STUDIO
INSTALATÉRSKÉ CENTRUM

20 % DO 14. 9.

Slevový kupón při příležitosti

Správa SVJ






účetnictví
evidence vlastníků
termíny revizí
provoz a údržba
slevy na zboží členům SVJ

Měření a rozúčtování
spotřeby tepla, teplé
a studené vody
Elektronickými indikátory
(RTN) i vodoměry
s rádiovým odečtem
bez vstupu do bytu!!!

Koupelnové studio a instalatérské centrum:
Hřbitovní 70, Nový Jičín
Tel.: 556 710 326, E-mail: koupely@apjar.cz

Nového Jičína

✂

SLEVA

INFO KOUTEK:
Víte, že podle zákona o požární
ochraně musí být každý dům
vybaven hasícími přístroji?
(zákon 133/1985 Sb.)

Správa SVJ, měření a rozúčtování:
Žižkova 47, Nový Jičín
Tel.: 556 709 046, E-mail: svj.apjar@apjar.cz

internetový obchod www.apjar.cz
16/13
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Jarolím je mistrem světa!
Josef Nekl
Ploutvový plavec Jakub Jarolím z Laguny Nový Jičín, jenž před
rokem na juniorském šampionátu v Rakousku vybojoval svůj první titul mistra světa, se letos prosadil také mezi seniory. Ze srpnového mistrovství světa v ruské Kazani opět přivezl zlatou medaili.
Plánem realizačního týmu, trenérky i samotného Jakuba, byl
postup do finále. Na zisk cenného kovu si v silné konkurenci zejména domácích borců nedovolili ani pomyslet. Jakub ale příjemně překvapil.
Získal titul mistra světa na stejné trati jako na loňském juniorském šampionátu – padesát metrů kraul ve dvou ploutvích. Časem 19,08 vteřiny navíc vytvořil nový národní rekord. Jeho titul
je prvním zlatým úspěchem mezi seniory v celé historii českého
ploutvového plavání. Ke zlaté medaili přidal ještě bronz na dvojnásobné trati, opět v českém rekordu 42,87 vteřiny.
Za skvělými výsledky stojí především vytvoření odpovídajících
podmínek pro přípravu ploutvařů. Přičinily se o ně vedení klubu
i současná reprezentační trenérka Simona Klapcová, jež převzala pomyslnou štafetu po dlouholetém trenérovi Josefu Neklovi.
Významnou roli sehrála také finanční podpora města a Svazu potápěčů ČR.
Největší podíl na výsledcích světové úrovně však mají samotní sportovci Laguny. Od svých začátků ve sportovních třídách
ZŠ Komenského 68 většina pokračuje ve studiu na zdejším gymnáziu. Jejich hlavním cílem je ale studium na vysoké škole. To
musejí zvládnout při sedmi až devíti trénincích týdně po celou
sezonu. Za svou vůli a uvědomělý přístup zaslouží velké uznání.

Cyklisté jeli Grand Prix
Ondřej Bezunk
Po měsíční pauze se čtvrtého srpna opět roztočil kolotoč Slezského poháru amatérských cyklistů. Poslední osmičku závodů otevřela Grand Prix Forman. Pořadatelé z Teamu Forman Cinelli letos
pozměnili trať, na které kromě jiného přibylo stoupání okolo Základní školy ve Starém Jičíně. Trasa se po provedených změnách stala
náročnější a pro diváky atraktivnější. Novinkou bylo i zařazení soutěže dětí různých věkových kategorií. Své síly v ní změřilo čtyřicet
nejmladších jezdců na kolech i odrážedlech.

Házenkáři v nové sezoně
Petr Jaroň, předseda oddílu
V září se rozběhnou mistrovské soutěže v házené. Po mnoha letech do nich novojičínský oddíl přihlásil mladší žáky a mladší žákyně. Kromě
nich v Moravskoslezské lize standardně nastoupí muži a opět minižáci. V moravské části první
ligy budou město reprezentovat starší dorostenky.
Domácí utkání budou házenkáři hrát tradičně
v hale ABC, ale vždy v neděli a v novém čase. Muži budou začínat
ve 14.00 hodin a dorostenky ve 12.00 hodin. Ostatní kategorie budou navazovat ve sledu utkání.
V říjnu znovu odstartují své turnaje školní ligy. Stejně jako loni
základní školy jistě sehrají bezpočet kvalitních turnajů. Pro druhé
stupně uspořádáme seznamovací turnaje, do nichž budeme chtít
zapojit všechny základní školy z města a jeho širokého okolí.
Nezapomínáme ani na nové zájemce o tento sport. V úterý a ve
čtvrtek během tréninkových hodin házenkářů mohou v hale ABC
získat potřebné informace nebo se informovat na webových stránkách oddílu http://www.novyjicin-hazena.cz.

Tenisté byli s Kvitovou
Radek Vrba
Daniel Přáda uspořádal o letních prázdninách v Novém Jičíně
tradiční tenisové soustředění pro mladé tenisty pod vedením zkušených trenérů. Tenisové naděje se během tréninků setkaly s wimbledonskou vítězkou Petrou Kvitovou, která se na zdejším stadionu
připravovala na turnaje ve Spojených státech. Více informací najdete na www.tenisnovyjicin.cz.

Hokejisté v reprezentaci
Milan Urban
Novojičínský hokej měl zastoupení na reprezentačním turnaji
s názvem Memoriál Ivana Hlinky, který se v srpnu konal v Břeclavi.
Zúčastnily se ho národní týmy osmi světových hokejových velmocí
hráčů do 18 let. Česko reprezentovali dva novojičínští odchovanci - obránce Jan Zahradníček a útočník Michal Kovařčík. Po osmi
letech získala naše země na tomto turnaji bronzovou medaili.
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Stoupání ve Starém Jičíně dalo jezdcům zabrat.

Foto: Petra Chmurová

Na startu hlavního závodu juniorů a dospělých se sešla téměř
stovka borců. Roli favoritů splnili profesionál Josef Černý z polské stáje CCC Polsat Polkowice, jenž zvítězil v kategorii mužů od
19 do 29 let, a Tomáš Čer z opavského Bikestyle.cz, který ovládl
věkovou skupinu od 30 do 39 let. Ondřej Míček a Adam Kožušník
z pořádajícího Teamu Forman Cinelli obsadili v hlavní mužské kategorii třetí, respektive páté místo.
Zbývající mužské kategorie vyhráli Pavel Kokeš (SK Valašské
království), Miroslav Adamčík a Vladislav Toman (oba Cyklokramo Suchdol nad Odrou), nejrychlejším juniorem byl Karel Svrčina
(SK Jiří Team Ostrava). Mezi ženami od 15 do 29 let si vedla nejlépe Lucie Gruchalová, věkovou kategorii nad 30 let vyhrála Ivana
Jáklová (obě Lowellpro Šafrata Bohumín). Juniorskou vítězkou se
stala Lenka Krzyžanová (KC Kooperativa).
Letošní novinkou byla rovněž podpora dobročinné organizace
Kola pro Afriku. Pořadatelé jí z vybraného startovného věnovali tři
a půl tisíce korun.

Sportovní pozvánka
 Na fotbalové utkání zdarma
Fotbalisté FK Nový Jičín odehrají své mistrovské utkání divize
s týmem FK Mohelnice v pátek 6. září v 17.00 hodin na domácím stadionu. Na zápas, který bude součástí oslav 700 let první
písemné zmínky o městě, budou mít diváci bezplatný vstup.
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Fotosoutěž čtenářů – 30. kolo
Jubilejního, třicátého kola se zúčastnilo několik nových soutěžících a v některých případech přinesli neotřelé záběry. Chybělo jim však
něco málo, aby se umístili mezi bodovanou trojkou.

1. místo – Antonín Vágner

2. místo – Richard Gabriel
3. místo – Lenka Škarková
1. místo po měsíční přestávce získává Antonín Vágner. Autor zajímavě zachytil kytaru Karla Kryla, jak ji ztvárnil novojičínský sochař Jan
Zemánek.
2. místo přinesla Richardu Gabrielovi zajímavá kompozice, jejíž součástí je plastika – karyatida na jediném secesním domě, který odolal
panelákové expanzi v Revoluční ulici.
3. místo získává hodně nezvyklý pohled na novojičínské náměstí, „vyvezený“ do slovenských Tater na tričku vysokohorského turisty
a zachycený Lenkou Škarkovou.
Pavel Wessely
Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu:
njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Zaslané snímky, jejich nápaditost
a celkovou úroveň posoudí zástupci redakce Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek! Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případným
použitím svého snímku k propagaci města.
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