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Slavnost byla mimořádná programem i zájmem návštěvníků.

Vážení spoluobčané,

Podrobné zpravodajství najdete na stranách 4 až 8.

Foto: Antonín Válek

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,
letošní rok je pro Nový Jičín vpravdě historický. Připomínáme si 700 let
od první dochované písemné zmínky
o městě. Vyvrcholením celoročních
oslav byla v pořadí dvacátá slavnost
města, která proběhla od pátého do
sedmého září.
Co je 700 let? Z pohledu dějin Země
prakticky nic, v poměru k historii lidstva
také jen zlomek. Měřeno dějinami naší
vlasti je to ale již výrazný a důležitý úsek. Za těchto 260 tisíc dní
či z lidského pohledu 35 generací se v tomto krásném starobylém
městě událo mnoho významných historických událostí, důležitých
z pohledu celé Moravy, a to nejen příznivých, ale i neradostných.
Většina z nás se narodila v nepříliš šťastném dvacátém století,
kdy jsme prakticky nepoznali význam slova svoboda. Teď ale žijeme ve století jednadvacátém. Svobodu máme, važme si jí. Věřím,
že 21. století bude tím nejlepším, a nejen pro Nový Jičín. Přejme
si, aby tomu tak bylo i nadále a Nový Jičín čekala perspektivní budoucnost.
Dovolte mi, abych této příležitosti využil k poděkování všem kreativním lidem a osobnostem, kteří se na přípravě jubilejní slavnosti
v tomto významném roce podíleli – členům souborů a spolků, pracovníkům škol, institucí a všech klubů obohacujících kulturní život
města, ale i podnikatelům, kteří slavnost finančně podpořili. Zvláště
bych chtěl poděkovat městskému kulturnímu středisku v čele s Petrem Orságem a odboru školství, kultury a sportu městského úřadu
vedenému Oldřiškou Navrátilovou.
Jaroslav Dvořák

Žilina slavila Den obce
Jaroslav Perútka, předseda osadního výboru
Den obce se čtyřiadvacátého sprna uskutečnil v místní části Žilina. Mile nás překvapila vysoká návštěvnost, sešlo se zde okolo
sto padesáti dospělých, téměř třicet hostů včetně starosty Jarosla-

U škol budou retardéry
Marie Machková, tisková mluvčí
Třináctého září se před ZŠ Komenského 68 stala dopravní nehoda, při níž byla zraněna žačka druhé třídy. Podle informací
policie dívenka přebíhala silnici a vběhla pod přijíždějící auto.
„O dopravní situaci v dané lokalitě dopravní komise několikrát
jednala. V tomto volebním období jsme tam nechali vybudovat
přechod pro chodce, umístit značku „Pozor děti“ a snížit rychlost
na 30 kilometrů v hodině. Po této události si myslím, že bude
větší vůle vybudovat i přechod u ZŠ Komenského 66,“ uvedl
předseda dopravní komise Pavel Rozbroj.
Dosud stávali strážníci na začátku a na konci ulice Komenského. Nyní hlídají děti přímo před vchodem do školy. „Od října dostanou do pronájmu radar a budou zde namátkově měřit
rychlost,“ dodal starosta Jaroslav Dvořák a zdůraznil, že vedení
města chce bezpečnost na silnicích řešit koncepčně.
„Požádáme o dotaci z Regionálního operačního program Moravskoslezsko a v příštím roce vybudujeme na nebezpečných
místech, tedy i před školami Komenského 68 a 66, například
retardéry,“ doplnil starosta.

Ovlivněte sociální služby!
Daniela Susíková, koordinátor komunitního plánování
Město v rámci projektu Nový Jičín – vstříc sociálním službám připravuje nový komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na
léta 2016 - 2019. Aby zjistilo potřeby občanů, pořádá do 31. října
dotazníkové šetření. Uživatelé sociálních služeb v něm odpoví na
třináct otázek, v nichž mohou vyjádřit svůj názor a tím ovlivnit strukturu a kvalitu sociálních služeb v našem městě. Zjištěné poznatky
budou cenným zdrojem informací a podnětů pro pracovní skupiny,
které se na přípravě plánu podílejí. Dotazník je k dispozici na webu
města www.novyjicin.cz, v oddíle Město – aktuální zpravodajství.
Případně si ho lze vyzvednout v informacích v budovách městského úřadu nebo u poskytovatelů sociálních služeb. Na všech těchto
místech jsou také sběrné boxy na vyplněné dotazníky.
Zároveň uvítáme aktivní účast občanů města se zájmem o budoucí podobu sociálních služeb. Případní zájemci se mohou přihlásit u koordinátora komunitního plánování Daniely Susíkové, telefon
556 768 338, e-mail: dsusikova@novyjicin-town.cz.

Občanská statistika – srpen 2013
Počet obyvatel
Narozeno dětí

Jedna z ulic v Žilině nese jméno vojenského letce plk. Aloise Holny.
Foto: Jaroslav Perútka

va Dvořáka, který slavnost zahájil, a nepočítaně dětí. Jsme rádi,
že se akce líbila a že jsme zároveň důstojně otevřeli novou ulici
plk. Aloise Holny. Tento počin potěšil i zástupce Svazu letců ČR
a členy Československé obce legionářské. Setkání s nimi bývají
velmi příjemná a vždy se na ně těšíme. Děkuji všem, kteří se na
přípravě této zdařilé akce podíleli, i městu Nový Jičín za jeho významnou podporu.
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Nový Jičín blahopřeje Jeseníku nad Odrou k titulu Vesnice roku 2013!
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Zaplatili jste za odpady?

Volby do Poslanecké sněmovny

Danuše Machalová, referentka finančního odboru
Finanční odbor Městského úřadu v Novém Jičíně upozorňuje
občany města na uplynutí splatnosti místního poplatku za systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatek na letošní rok byl splatný do 30. září.
Vyzýváme občany, kteří letošní poplatek ve výši 552 koruny
dosud nezaplatili, aby tak neprodleně učinili. Pokud ho poplatník
neuhradí včas nebo ve správné výši, finanční odbor mu vystaví platební výměr s 50procentním navýšením.

Renáta Kelnarová, odbor správních činností
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek 25. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
26. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Oznámení o době a místě konání voleb bude nejpozději
10. října zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín
a dále způsobem v místě obvyklým.
Voliči, kteří během voleb budou mimo okrsek trvalého pobytu,
mohou volit na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku v České republice nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O vydání voličského průkazu lze již nyní žádat městský úřad
osobně do středy 23. října do 16.00 hodin nebo podáním doručeným do pátku 18. října v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické
podobě zaslané přes datovou schránku. Vzor žádosti najdete na
webových stránkách www.novyjicin.cz, v sekci „Mimořádné volby
2013“.
Zájem o hlasování do přenosné volební schránky ze závažných, zejména zdravotních důvodů, lze nahlásit na Městském úřadu Nový Jičín na telefonních číslech 556 769 209 nebo
556 768 210, v době voleb na telefonní číslo přímo do volební místnosti.
Pokud občan zjistí, že nemá platný občanský průkaz, občanský
průkaz ztratil nebo mu byl odcizen a chce volit, může ve dny voleb využít mimořádných úředních hodin Městského úřadu Nový
Jičín, Divadelní 1, 1. poschodí, které budou v pátek 25. října od
8.00 do 21.00 hodin a v sobotu 26. října od 8.00 do 13.00
hodin.
K vyřízení nového občanského průkazu s jednoměsíční platností je zapotřebí doložit rodný list (v případě ztráty nebo odcizení
občanského průkazu), dvě fotografie a odevzdat neplatný občanský průkaz. Pokud občan nevlastní žádný jiný doklad (například
řidičský průkaz nebo cestovní pas), je potřeba s sebou přivést osobu, která bude mít svůj občanský průkaz a bude moci prokázat jeho
totožnost.

Sběr nebezpečného odpadu
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Podzimní mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v Novém Jičíně v těchto místních částech
a v následujících termínech:
Loučka – středa 2. října: od 15.45 do 16.00 hod. parkoviště
u garáží MěÚ, od 16.00 do 16.15 hod. u věžáku č. 275 naproti
pneuservisu, od 16.15 do 16.30 hod. u Koruny, od 16.30 do
16.45 hod. u správní budovy ZD, Kojetín – středa 2. října: od
17.00 do 17.30 hod. křižovatka u autobusové zastávky, Straník –
středa 9. října: od 15.45 do 16.15 hod. nad školou, od 16.15 do
16.45 hod. u prodejny Jednoty, od 16.45 do 17.30 hod. odbočka
ke hřišti, Bludovice – středa 16. října: od 15.45 do 16.15 hod.
čerpací stanice – Fojtství, od 16.15 do 16.45 hod. autobusová zastávka u České školy, od 16.45 do 17.30 hod. bývalé čalounictví,
Žilina – středa 23. října: od 15.45 do 16.15 hod. u hřiště, od 16.15
do 16.45 hod. Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), od 16.45 do
17.15 hod. - U Škorňů (Pstruží potok), od 17.15 do 17.30 hod. Beskydská (u skladu CO).
Pro převzetí těchto odpadů budou pracovníci technických
služeb města požadovat od občanů doklad k ověření bydliště.

Příjem žádostí o granty
Helena Jalůvková, odbor školství, kultury a sportu
Zastupitelstvo města na svém zasedání devátého září schválilo
grantové okruhy pro rok 2014, včetně termínu podání žádosti, který
je od 11. září do 9. října 2013. Zájemci si mohou formulář žádosti o grant, jehož nedílnou součástí jsou Zásady grantového řízení
města Nový Jičín a grantové okruhy na rok 2014, vyzvednout na
odboru školství, kultury a sportu, případně na odboru sociálních
věcí, Divadelní ul. 1, nebo si ho stáhnout na webové stránce města
www.novy-jicin.cz.
Žádost o grant mohou podat občanská sdružení, humanitární organizace a jiné zletilé fyzické nebo právnické osoby s výjimkou
politických stran, volebních stran a hnutí. Veškeré dotazy zodpoví
pracovníci odboru školství, kultury a sportu, telefony 556 768 258
nebo 556 768 218, případně odboru sociálních věcí, telefon
556 768 338.

Co město nabízí k pronájmu
Miroslava Saksová, bytový odbor
Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory
a parkovací stání:
Divadelní 8 – 24 kanceláří v prvním a druhém patře (od 12,7 do
42,9 m2)
Suvorovova 152 – 12 kanceláří ve druhém a čtvrtém podlaží (od
10,0 do 25,2 m2)
Masarykovo nám. 15 – 29 místností v 1. a 2. patře budovy
o celkové výměře 794,79 m2
Sokolovská 9 - 7 kanceláří v prvním a druhém patře (od 8,03
do 39,23 m2)
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 m2
Tyršova 8 – 2 místnosti ve 2. patře budovy o výměře 55,60 m2
Loučka 90 – 1 místnost v přízemí o výměře 10,35 m2
Loučka u Nového Jičína – 10 stání k parkování osobních aut
v budově krytého parkoviště.
Bližší informace sdělí Miroslava Saksová z bytového odboru
městského úřadu, telefon 556 770 864, e-mail msaksova@novy
jicin-town.cz.

Novojičínský zpravodaj

Volební okrsky mění sídla
Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností
V souvislosti s mimořádnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, upozorňujeme na změnu sídla těchto volebních okrsků v Novém Jičíně:
Volební okrsek č. 12 – Hřbitovní 41 - Domov pro seniory
Duha (dříve OSSZ, ulice Svatopluka Čecha).
Pro voliče s trvalým pobytem:
Nový Jičín – Bařiny, Brožíkova, Hřbitovní, Luční, Na Hliníkách, Na Prachárně, Slezská, Svatopluka Čecha, Štursova,
Úprkova, Valašská,
Žilina – Bařiny, Hluboká, Příčná, Slezská, Štursova, U Hřiště,
Valašská.
Volební okrsek č. 20 – Základní a mateřská škola, Dlouhá
54 (dříve ZŠ Dlouhá 56).
Pro voliče s trvalým pobytem:
Loučka – Jičínská (221, 271 až 275), Na Lani (222 až 232,
265 až 270).
Volební okrsek č. 22 – Žilina, Beskydská 274, denní stacionář Eden (dříve Střední škola technická a zemědělská,
U Jezu 7, Nový Jičín-Žilina).
Pro voliče s trvalým pobytem:
Žilina – Beskydská, Na Poříčí, Na Samotě, Na Výsluní,
Okružní, Plk. Aloise Holny, Potoční, U Jezu, U Lomu, U Mlýna,
U Mostu, U Pstružího potoka, U Rybníka, U Vody, U Zahrad,
Za Školou.
Sledujte aktuální informace na webových stránkách města
www.novyjicin.cz, záložka Mimořádné volby, nebo stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.
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Nový Jičín v plné kráse oslavil své významné jubileum.
Návštěvnost byla rekordní
Marie Machková, tisková mluvčí
Jubilejní dvacátá městská slavnost, která byla vyvrcholením celoročního programu k 700. výročí Nového Jičína, byla mimořádná
nejen svým obsahem, ale i rekordní návštěvností. Během první
zářijové soboty se na ni přišlo či přijelo podívat více než pětatřicet tisíc lidí. Největší zájem byl o večerní koncert Lucie Bílé, kdy
se na náměstí sešlo na pětadvacet tisíc diváků. Páteční umělecká
rekonstrukce bitvy z roku 1621 na Skalkách přilákala přibližně tři
a půl tisíce návštěvníků. Takový úspěch dosud nezaznamenala
žádná z předchozích slavností.

Hudební svátek v divadle
Karel Chobot
Slavnostní koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou řídil dirigent Jaromír Krygel, pěveckých sborů Ondráš Nový Jičín
a Laudamus Velké Pavlovice, vedených sbormistry Petrem Lichnovským a Janem Kosíkem, patřil šestého září k vrcholům celoročních slavností 700 let města.

Hans J. Hückel ukládá urnu s otcovým popelem do rodinné hrobky.
Foto: Marie Machková

V úvodu promluvil starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák, jenž
poté položil ke hrobu věnec. Své pozdravy přednesli zástupci bývalých občanů města, žijících dnes většinou v Ludwigsburgu a okolí,
a za historickou obec Nového Jičína Lenka Chobotová. Verše recitovala neteř zesnulého Monika Bancalari. Pak už syn Hans J. Hückel, žijící v Kanadě, uložil urnu s popelem svého otce do rodinné
hrobky. Malou pietní slavnost uzavřela společná česko-německá
modlitba.

Předali dárek Lucii Bílé
Gabriela Lhotská
Když jsme se před dvěma měsíci dověděli, že v našem městě
bude vystupovat zpěvačka Lucie Bílá, rozhodli jsme se, že jí musíme něco vyrobit. Výjimeční lidé by měli ve výjimečný den dostat
něco výjimečného. Klienti Slezské diakonie, sociálně terapeutických dílen Effatha, zhotovili keramickou mísu, kterou nakonec
opletli drátem. Lucie Bílá uspořádala koncert, jenž byl součástí
oslav 700 let města. Byla to velkolepá akce, a my jsme byli její

Premiéry se účastnil i autor symfonie Jan Šimíček. Foto: Marie Machková

Koncert v sále Beskydského divadla zahájily fanfáry. Autor Jan
Šimíček, známý moravský skladatel s novojičínskými rodovými kořeny, je věnoval městu jako dárek k letošnímu jubileu.
Po slavnostním projevu starosty Jaroslava Dvořáka se zcela zaplněný sál nechal unášet Slovanskými tanci skladatele Antonína
Dvořáka. Všichni však byli zvědaví na druhou polovinu koncertu,
kdy v premiéře zazněla ryze moderní hudba, rovněž skladba Jana
Šimíčka, nazvaná Symfonie Moravia pro velký symfonický orchestr
a smíšený sbor.
Vznešená hudba a báječný zpěv – těmito slovy mnozí posluchači
vyjadřovali své emoce. Jejich dlouhotrvající potlesk a pochvalná
vyjádření zahraničních hostů byly odměnou účinkujícím.

Splněné poslední přání
Karel Chobot
Malá pietní slavnost se uskutečnila šestého září na novojičínském hřbitově u rodinné hrobky majitelů významné firmy Johann
Hückel a synové. Hans Ferdinand Hückel, poslední z potomků,
který po roce 1945 pokračoval ve výrobě klobouků v továrně v Německu, si přál, aby jeho popel byl po smrti uložen právě zde. Přání
se podařilo naplnit až nyní.
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Výjimečný dárek pro výjimečnou osobnost.

Foto: Lenka Malinová

součástí! Zásluhou starosty města Jaroslava Dvořáka
jsme se mohli se známou zpěvačkou osobně setkat v zákulisí. Dárek jí předala paní Jitka,
která se na jeho výrobě podílela nejvíce. Setkání bylo plné
energie, jako je celá osobnost
Lucie Bílé. Bylo plné úsměvů
a vřelých slov.

Novojičínský zpravodaj
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I po 700 letech zůstává mladým a sebevědomým městem.
Kostýmy, zpěv i tvoření
Gabriela Šustalová, Michaela Kopřivová, rodiče předškoláků
Na městské slavnosti se významně podíleli také naši nejmladší. Žáci Základní školy Dlouhá 56 se na ni připravovali od jarního
výletu, během něhož navštívili kopřivnickou půjčovnu kostýmů
Kašpárek. Do slavnostního průvodu si oblékli středověké kostýmy
bohatých šlechticů a měšťanů. Odměnou jim byly obdivné pohledy
lidí na zaplněném Masarykově náměstí.

Škola Educa uspořádala také módní přehlídku ,,Řekni ano. Včera i dnes“.
					
Foto: archiv školy

Pěvecký sboreček dětí Mateřské školy Trojlístek na Máchově
ulici zazpíval několik lidových písní v krásném slunečném ránu,
s veselou tváří a v hezkém prostředí nádvoří Žerotínského zámku.
Stranou nezůstala ani Střední odborná škola Educa. Žáci oboru
Umění a reklamy pro slavnost připravili tvůrčí dílny pro rodiče s děti.

Práce, která došla ocenění
Milan Grestenberger, ředitel Technických služeb města
Víte, co letošní městské slavnosti předcházelo a co po ní následovalo? Mravenčí práce zaměstnanců Technických služeb města
Nový Jičín na úseku místních komunikací, zeleně, odpadového
hospodářství a veřejně prospěšných prací, veřejného osvětlení
i toalet.

Vzácným hostem slavnosti byl čestný občan
města Max Mannheimer.

Novojičínský zpravodaj

Ohňostroj.

Přesto na ocenění své práce obvykle marně čekáme. Letos tomu
bylo jinak. Zodpovědná a včasná příprava na slavnost, včetně úklidu a svozu odpadu po jejím skončení, se vyplatila. Naši práci ocenili zástupci partnerské Kremnice i starosta města Görlitz. Pochvalně se o ní vyjádřili také biskup František Lobkowicz a novojičínský
starosta Jaroslav Dvořák.

Z pódií nezněla jen čeština
Kateřina Redlová
Návštěvníci městské slavnosti mohli zhlédnout také
vystoupení souborů ze zahraničních partnerských měst
Nového Jičína. Z polských Świętochłowic se na hlavním
pódiu na náměstí představil soubor Venimus, který zazpíval slezské písně v krojích. Na nádvoří Žerotínského zámku patřilo jeho
hudební vystoupení mladší generaci.
Milovníky akordeonů potěšil německý soubor AkkordeonGruppe z Görlitzu, středověkou hudbu přednesl soubor Die Geyers
z Ludwigsburgu. Ve slavnostních průvodech mohli diváci obdivovat barokní kostýmy pětičlenné skupiny z Ludwigsburgu. Do průvodů se zapojil i kravařský krojovaný soubor, který předvedl své
taneční vystoupení. Ze slovenské Kremnice dorazila hudební skupina Barbacana, jež zahrála známé písně i vlastní tvorbu.
Všechna zmíněná vystoupení finančně podpořily Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia, Česko-německý fond budoucnosti
a město Nový Jičín.

Krásné vzpomínky zůstaly
Eva Seidlová-Horáková
Jako věrná rodačka z Nového Jičína, žijící v Bolaticích na Opavsku, jsem si nemohla nechat ujít velkolepé oslavy na počest
700. výročí vzniku města. Jedna akce střídala druhou, vše bylo
perfektně zorganizované, připravené.
Hodnotit jednotlivé akce by znamenalo snést dlouhý výčet pochval, takže to shrnu do krátké věty: Bylo to krásné, zajímavé, zábavné, poučné a velkolepé, s fantastickým ohňostrojem na závěr.
Davy diváků jen podtrhly důstojnou atmosféru oslav. Velké poděkování všem, kdo se o tuto oslavu zasloužili. Bylo to pohlazení
na duši.

Na náměstí se sešly tisíce lidí.
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Vernisáž výstavy 700 let města Nového Jičína v muzeu.

Premiéra symfonie Moravia v podání Janáčkovy filharmonie a sborů Ondráš a Laudamus.

Umělecká rekonstrukce bitvy z roku 1621.

Přestavení se zúčastnilo více než 200 pěších vojáků, desítky jezdců a kanonýrů.

Na Skalky se přišlo podívat na tři a půl tisíce lidí.
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2013
Říjen

Slavnost začala průvodem.

Zahájení oslavy a trhů.

Křest známky.

Vstupoval i Ondrášek.

Děti si mohly malovat.

Jan Lucemburský veze městu privilegia.

Historické snímky města.

Královský psinec.

Památky označujeme QR kódy.

Lucie Bílá.

Sergent Pépére.

Ohňová show.

Videomaping.

Skupina Portless.

Výstava v Kuníně byla dárkem pro Nový Jičín.

Foto z městské slavnosti: Marie Machková, Lenka Malinová, Radek Polách, Antonín Válek, Novojičínský zpravodaj
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77

Říjen 2013

Slavnost města očima našich čtenářů

Na přídi námořní lodi.			

Foto: Petra Vlčková

Dominanty náměstí. 			

Foto: Petra Vlčková

Novojičínská tajemná noc. 			

Foto: Zuzana Bálková

Vzpomínka na dětství – žilinské koupaliště.

Foto: Lenka Škarková

Foto: Jan Kopera

Setkání s půvabnou akrobatkou. 		

Foto: Jan Kopera

Krása nočního ohňostroje.			

Foto: Pavel Holub
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Smrt obchází město. 			
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Ale i místní projektanti se ukázali být Thienemannovi zdatnými
konkurenty. Architekti a stavitelé Richard Kloss, Hugo Blum, Czeike & Wondra jsou toho příkladem. Počátek 20. století a secese
přinesly Novému Jičínu pohádkové stavby v podobě Czeicznerovy vily a zvláště pak Hotelu Heinrichshof – primadony kavárenství
širokého okolí. Avšak i jednotlivé školské budovy, katolický dům
nebo Rudolfův špitál – dnešní nemocnice – měly vytříbený architektonický vkus a reprezentační formu.

Architektura ve městě
Radek Polách
Město Nový Jičín mělo již od prvopočátku svého založení
na sklonku 13. století jasně danou dispozici. Čtvercový půdorys
centrálního náměstí po celých sedm set let udržoval architekturu
centra města v pevných základech. Nejstarší kamenný dům zbudovali v polovině 14. století páni z Kravař na jihozápadním nároží
hradebního systému, který patrně doplňoval věžicový útvar. Mohutná zeď byla v některých místech čtyři metry silná.

Hotel Heinrichshof, otevřený pro veřejnost v roce 1899.
Foto: Muzeum Novojičínska

Budova krajského soudu z roku 1880.

Foto: Muzeum Novojičínska

Tento dům se stal základem městského hradu, pozdějšího renesančního zámku. Po velkém požáru v roce 1503, při němž vyhořela velká část převážně dřevěných domů, začali páni ze Žerotína,
jimž panství v té době patřilo, s rozsáhlou podporou výstavby kamenných domů. Zároveň přistoupili k přestavbě hradu na zámek
s mohutnými věžicemi, který se podřídil tehdy vyvinuté italské fortifikační technice.
V roce 1563 byl na náměstí postaven dům pro váženého měšťana Ondřeje Řepu. Italští stavitelé vnesli do čelního průčelí arkádové lodžie. Tyto prvky dodnes doplňují patrně nejkrásnější dům
na novojičínském náměstí, nyní zvaný Stará pošta. Renesance
ovlivnila také výstavbu dalších nádherných domů, mezi nimiž se
vyjímá dům Petra Scheitenhauera v současné ulici 28. října.
Barokní období přineslo rozkvět architektury zvláště v církevní
sféře – přestavba farního chrámu, nové kostely sv. Františka Xaverského a zvláště pak kaple Bolestné Panny Marie zvaná Španělská dokládají mohutný vzestup nejen architektury, ale také umění.
Největší zlom pro Nový Jičín však nastal ve století devatenáctém,
zvláště pak v jeho závěru. Mohutný rozvoj průmyslu přinesl velký
hospodářský růst města a jednotlivých majitelů zdejších továren.
V osmdesátých letech 19. století sem přizvali proslulého vídeňského architekta Otto Thienemanna (1827 – 1905). Právě jeho participace zapříčinila vznik dodnes zřetelné okružní třídy po vzoru vídeňské Ringstrasse. Jeho autorská díla – budova krajského soudu,
Spolkový dům, vily Augusta a Johanna Hückla odborníci považují
za perly stylu historismu celé severní Moravy.

Architektura období mezi světovými válkami je protknuta dalšími stavitelskými počiny, mezi nimiž se vymyká stavba městského
kina, radnice a dnes již neexistujícího městského koupaliště. I přes
tyto moderní stavební slohy si jádro Nového Jičína uchovávalo svůj
vlastní historický charakter a roku 1967 bylo vyhlášeno městskou
památkovou rezervací.
V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století však došlo
k drastické likvidaci původních historických zástaveb horního a dolního předměstí, které i přes památkovou ochranu musely ustoupit
megalomanským počinům tehdejší vládní garnitury. Budova bývalého OV KSČ a její „apelplatz“ zlikvidovaly zástavbu Dolnobranské
ulice. Stavba Prioru a silniční komunikace vyhladila část horního
předměstí včetně starobylého Cechovního domu.

Budova městského kina z roku 1930.

Foto: Muzeum Novojičínska

Socialistický realismus – architektonický styl s tímto vlivem uplatněný v panelových zástavbách před rokem 1989 – dodnes přináší
stavebně-technické problémy jednotlivých objektů a nekulturnost
některých architektonických částí města. Naštěstí v posledních
dvaceti letech se opět pozvedla památková ochrana a přišla nová
vlna několika módních stylů, které na nově zbudovaných stavbách
dokladují, že Nový Jičín patří mezi architektonické skvosty České
republiky.

Bitva národů u Lipska a Nový Jičín
Radek Polách
Tento měsíc si připomínáme dvousté výročí Bitvy národů u Lipska, v níž byla definitivně zlomena moc francouzského císaře
Napoleona a poražena jeho velká armáda. Někteří naši krajané,
působící v rakouské armádě, se samozřejmě této bitvy zúčastnili, i když jejich jména jsou ponejvíce neznámá a pozapomenutá
ve vojenských archivech.

Novojičínský zpravodaj

Přesto však jedno jméno ve vztahu k našemu městu nelze přehlédnout – Berger. Novojičínská malířská rodina Bergerů vstupuje
do povědomí společnosti v první polovině 19. století osobností Antona Bergera (1789 – 1867), původně malíře pokojů a nadaného
umělce, který se nesmazatelně zapsal do regionálního života.
(Pokračování na straně 10)
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V jeho vzpomínkách, zveřejněných ve vlastivědném periodiku
Das Kuhländchen se objevuje zmínka o jeho bratranci Johannu
Nepomukovi Bergerovi, proslulém generálovi. Kdo vlastně byl tento neznámý člen rodiny Bergerů?
Bergerové byli již v sedmnáctém století velice rozvětvená novojičínská rodina, která vykonávala různé
druhy povolání. Jedna z linií
se proslavila na vojenských
kolbištích. Johann Nepomuk
Berger se jako dítě vojáka narodil v místě otcova působiště v uherském Nagy Márton
roku 1768. V mládí nastoupil
jako kadet u pěšího regimentu
č. 34 „kníže Anton Esterházy“,
se kterým se zúčastnil několika polních tažení v turecké
válce. Pod velením slavného
generála Ernsta Gideona von
Loudona (1716 – 1790) bojoval ve slavné vítězné bitvě
u Bělehradu (1789).
V průběhu další války proti Francouzské republice se
mladý důstojník Johann Berger zapojil do bojů na hranicích s Francií, obležení
Polní zbrojmistr Johann Nepomuk Ber- Rheinschanze, Mannheimu
a při většině bojů v Německu
ger van der Pleiße, 1849.
Foto: Zemský archiv v Opavě v letech 1793 – 1800. Během
nové evropské války s Napoleonem prožil slavnou bitvu u Wagramu a poté u Znojma. Těsně
před Bitvou národů u Lipska získal hodnost plukovníka.
V této památné bitvě ve dnech 16. až 19. října 1813 stál v čele
prvního batalionu svého pluku. Vyznamenal se při rozhodujících
událostech tohoto střetnutí u močálů poblíž řeky Pleiße. Za svůj
bravurní kousek, kdy zatlačil Francouze k ústupu do bažin, jej citovali v hlášení polnímu maršálovi knížeti von Liechtenstein. Dalších výborných výsledků dosáhl ve srážce u St. Julien v únoru
1814 a v bitvě u Les Lusiettes o měsíc později.
Za odměnu mu císař František I. Rakouský udělil na konci
března 1814 nejvyšší rakouské vojenské vyznamenání – rytířský
kříž vojenského Řádu Marie Terezie. Ruský car Alexandr jej dekoroval ruským vojenským Řádem sv. Jiří 4. třídy. V květnu roku
1815 plukovníka Bergera za jeho výborné velení převeleli k pěšímu
regimentu č. 51 „baron Spleny de Miháldy“. V rámci divize polního
podmaršála hraběte Neipperga se zúčastnil polního tažení proti
francouzskému maršálovi Muratovi. V dubnu 1816 podle zásad
Řádu Marie Terezie a v upomínku na své chrabré činy během koaličních válek získal šlechtický predikát „von der Pleiße“.
V letech 1818 – 1824 je plukovník Berger von der Pleisse se
svým plukem č. 51 „baron Spleny de Miháldy“ ve štábu v Miláně.
V roce 1822 se tento pluk dostává pod velení plukovníka barona Johanna Nepomuka Bergera von der Pleiße. V roce 1824 jej
povýšili do hodnosti generálmajora, zároveň se stal velitelem brigády v Cremoně. Roku 1826 přijal místo ředitele slavné Tereziánské akademie ve Vídeňském Novém Městě. Následně roku 1831
se Johann Berger stal vojenským velitelem Tyrolska. V prosinci
1832 mu zde udělili titul polního podmaršála. Jako vojenskému
veliteli této provincie mu městská rada Innsbrucku udělila čestné občanství. V roce 1837 Johanna Nepomuka Bergera von der
Pleiße jmenovali pevnostním velitelem v Temešváru a v listopadu
1844 velitelem bastionové pevnosti Arad.
Právě v Aradu se generálmajor Berger opět vyznamenal, když
v letech 1848 – 1849 čelil útokům vzbouřených Maďarů. Nakonec
se však dvaceti tisícům mužů se sty děly pod vedením generálů Vécseye a Gála podařilo 18. července 1849 donutit posádku
ke kapitulaci a uzavření příměří.
Císař František Josef I. jmenoval jedenaosmdesátiletého hrdinného polního zbrojmistra tajným radou, v červenci 1849 mu udě-
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lil komandérský kříž Císařského rakouského Leopoldova řádu
a po 63 letech jej propustil z věrné služby. Roku 1850 jako jeden
z prvních obdržel Vojenský záslužný kříž, založený teprve v říjnu
1849 císařem Františkem Josefem.
Jeho manželkou se 11. října 1837 stala Agnes hraběnka von
Gleispach (1790 – †?), se kterou po svém penzionování žil ve Vídni a později od roku 1851 v Ödenburgu (Šoproň). Svobodný pán
Berger von der Pleiße adoptoval za syna a dědice vnuka svého
bratra Georga Friedricha Bergera (1816 – 1853), c. k. podplukovníka pěšího pluku č. 61. Souběžně s touto adopcí mu přiznali predikát
a zároveň jej přijali do stavu svobodných pánů. Jejich dětmi Amálií
a Johannem Nepomukem Bergerem, rovněž c. k. nadporučíkem
hulánského jízdního pluku č. 13, tato rodinná nit Bergerů končí.

Rodinná hrobka Bergerů v Mattersburgu.

Foto: Muzeum Novojičínska

Na hřbitově v Mattersburgu stojí od roku 1853 kaple Johanna
Nepomuka Bergera, která na svém portále nese erb Bergerovy
rodiny. Právě tady byli pohřbeni členové této původem novojičínské rodiny. Zároveň ve městě Mattersburg, na hlavní spojnici
mezi rakouským Vídeňským Novým Městem a maďarskou Šoproní, dodnes existuje ulice nesoucí jméno „Johann Nepomuk Berger Straße“. Jméno Berger však pokračovalo dál. Jeho nositelé
se zapsali zlatým písmem do dějin Nového Jičína, Vídně a přispěli
k porážce jedné z největších krvavých pohrom Evropy – císaře Napoleona.

Obraz Bitva u Lipska od V. I. Moschkova z roku 1815.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Říjen 2013
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
 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. Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, David Punčochář, Karolína Krejčová. Předplatné skupiny D.
 Úterý 15. října v 19.00 hod. - malý sál • DUO TERES • Slovenská houslistka Lucia Kopsová a český kytarista Tomáš Honěk zahrají
skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, L. Hurníka, J. Freidlina, A. Piazolly.
Kruh přátel hudby.
 Pátek 18. října v 18.00 hod. - malý sál • LiStOVáNí - Timur Vermes: UŽ JE TADY ZAS • Pokračování cyklu scénických čtení. Účinkují
Lukáš Hejlík a Alan Novotný.
 Neděle 20. října v 16.00 hod. • Václav Čtvrtek – Petr Slunečko:
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA • Pařezová chaloupka v mechu a kapradí je plná dobrodružství. Předplatné skupiny Rolnička.
 Pondělí 21. října v 18.00 hod. • Ivo Kučera – Jaroslav Ježek: TŘI
STRÁŽNÍCI • Písně a emotivní průřez Ježkova života v podání herců
a zpěváků Slováckého divadla Uherské Hradiště Davida Vaculíka, Petra Čagánka, Pavla Majkuse a hostů Jiřího Wilky a Iva Kučery. Předplatné skupiny S.
 Čtvrtek 24. října v 19.00 hod. • ANNA K & BAND - POPRVÉ
AKUSTICKY • Koncert populární zpěvačky s kapelou.
 Sobota 26. října v 17.00 hod. • PODZIMNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ŠTRAMBERK • Jako hosté na koncertu vystoupí
dirigenti Stanislav Horák a Jaroslav Zeman. Sólisté: Bianka Soukupová
– lesní roh a Lenka Hniličková – zpěv.
 Úterý 29. října v 19.00 hod. • Brandon Thomas: CHARLEYOVA
TETA • Jedna z nejlépe napsaných komedií všech dob. V režii Milana
Schejbala j. h. hrají Ladislav Špiner, Václav Dušek, Jan Musil, Petr Borovec, Martina Sikorová, Petra Tenorová a další. Předplatné skupiny A.
Připravujeme:
 Neděle 3. listopadu v 19.00 hod. • KAISER & LÁBUS VÝPRODEJ
Odřich Kaiser a Jiří Lábus ve výběru nejlepších scének, které znáte
i neznáte. Hudební doprovod Miroslav Kořínek.
 Pondělí 4. listopadu v 19.00 hod. • Ingmar Bergman: PO ZKOUŠCE • Divadelní zákulisí ve své nahotě a bez příkras. V režii Martina
Huby hrají Martin Huba, Jana Štěpánková, Ilona Svobodová. Předplatné skupiny B.
 Úterý 5. listopadu v 19.00 hod. • JIŘÍ BÁRTA – violoncello, TEREZIE FIALOVÁ – klavír • Na koncertu našeho předního violoncellisty
zaznějí skladby A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, N. Paganniniho, B. Martinů, E. Griega. Kruh přátel hudby.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Pondělí 30. září v 17.30 hod.
• Středa 2. října v 17.30 hod. •
ONE DIRECTION 3D: THIS IS US • Dokument o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině. Hudební. Přístupné, 92 min, titulky.
 Pondělí 30. září ve 20.00 hod. • Středa 2. října ve 20.00 hod. •
DONŠAJNI • Nová česká komedie Jiřího Menzela s hvězdným obsazením. Přístupné bez omezení, 102 min.
 Čtvrtek 3. října – pátek 4. října v 17.30 hod. • 2D • Sobota 5. října
– neděle 6. října v 17.30 hod. • 3D • ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 • Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory. Animovaná komedie. Přístupné, 96 min., dabing.
 Čtvrtek 3. října - sobota 5. října ve 20.00 hod. • GRAVITACE • 3D
• Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Sci-fi/
thriller. Přístupné, 91 min., titulky.
 Neděle 6. října ve 20.00 hod. • Pondělí 7. října v 17.30 hod. •
METALLICA: THROUGH THE NEVER • 3D • Filmový příběh a velkolepé živé záběry z koncertu jedné z nejpopulárnějších rockových kapel
v historii. Hudební. Do 12 let nevhodné, 92 min.
 Úterý 8. října – středa 9. října v 17.30 hod. • JASMÍNINY SLZY •
Zhýčkaná dáma má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství se v jedinou chvíli rozpadne na kousky. Romantické drama. Pro
děti do 12 let nevhodné, 98 min., titulky.
 Úterý 8. října - středa 9. října ve 20.00 hod. • JAKO NIKDY • Komorní příběh o umírání. V hlavních rolích Petra Špalková, Jiří Schmitzer
a Taťjana Medvecká. Drama. Do 12 let nevhodné, 93 min., česky.

Novojičínský zpravodaj

 Čtvrtek 10. října – neděle 13. října v 17.30 hod. • Pondělí 14. října
– středa 16. října ve 20.00 hod. • KAMEŇÁK 4 • Pokračování, které
svým oddychovým stylem a poetikou anekdot navazuje na předchozí
díly. Česká komedie. Do 15 let nepřístupné, 88 min.
 Čtvrtek 10. října – sobota 12. října ve 20.00 hod. • RIVALOVÉ •
Skutečný příběh věčných rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Akční/
životopisný. Do 12 let nevhodné, 123 min., titulky.
 Neděle 13. října ve 20.00 hod. • FUTUROLOGICKÝ KONGRES •
Herečka Robin Wright hraje sebe samu: filmovou hvězdu za zenitem,
které s přibývajícími vráskami ubývá rolí. Sci-fi/animovaný. Přístupné,
120 min., titulky.
 Pondělí 14. října – středa 16. října v 17.30 hod. • 2 ZBRANĚ •
Denzel Washington a Mark Wahlberg - chlápci na hraně zákona. Akční.
Do 12 let nevhodné, 109 min., titulky.
 Čtvrtek 17. října – pátek 18. října v 17.30 hod. • 2D • Sobota
19. října - neděle 20. října v 17.30 hod. • 3D • TURBO • Vysoce rychlostní animovaná komedie od tvůrců Madagaskaru a Kung-fu pandy.
Animovaný. Přístupné, 96 min., dabing.
 Pátek 18. října - neděle 20. října ve 20.00 hod. • CARRIE • Carrie
je oblíbená jako fackovací panák. V jejím nitru se ale ukrývá ďábelská
a smrtící síla. Horor/thriller. Do 15 let nepřístupné, titulky.
 Pondělí 21. října - středa 23. října v 17.30 hod. • PLÁN ÚTĚKU
• Sylvestr Stallone a Arnold Schwarzenegger se potkávají jako hlavní
hrdinové v jednom filmu. Akční thriller. Do 12 let nevhodné, 115 min.,
titulky.
 Pondělí 21. října - středa 23. října ve 20.00 hod. • DON JON •
Jon Martello je Don Juan současnosti. Každý týden dokáže sbalit tu
nejhezčí holku v baru. Komedie. Do 15 let nepřístupné, 90 min., titulky.
 Čtvrtek 24. října – neděle 27. října ve 20.00 hod. • MACHETE ZABÍJÍ • Machete je zpátky a vydává se na misi, kterou by nezvládl žádný
jiný smrtelník. Akční. Do 15 let nepřístupné, titulky.
 Pátek 25. října – neděle 27. října v 17.30 hod. • OGGY A ŠKODNÍCI • Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee zamotaní do věčné bitvy. Animovaný. Přístupné, 80 min., dabing.
 Pondělí 28. října - úterý 29. října v 15.30 hod. • LETADLA • Dusty
je práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem stát se závodníkem. Animovaná komedie. Přístupné, 85 min., dabing.
 Pondělí 28. října – středa 30. října v 17.30 hod. • MAKE YOUR
MOVE • 3D • Příběh dvou tanečníků, kteří vyrůstali v odlišných podmínkách. Taneční. Přístupné, 107 min., dabing.
 Pondělí 28. října ve 20.00 hod. • KAMEŇÁK 4 • Anotace k filmu
viz výše.
 Úterý 29. října – středa 30. října ve 20.00 hod. • PŘÍBĚH KMOTRA • Příběh inspirovaný bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Akční drama. Do 12 let nevhodné, 99 min., česky.
Čtvrtek 31. října – pátek 1. listopadu
HALLOWEEN V KINĚ
Chystáme pro vás halloweenské překvapení v podobě několika vychytaných hororů!

Muzeum Novojičínska
Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstavy:
 Do čtvrtka 31. října - Rytířský sál • 700 LET
MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA • Výstava městských
listin a privilegií.
 Sobota 19. října – leden 2014 – Nová galerie •
AKCE TĚLA II • Výstava členů výtvarného spolku Arkáda a jejich hostů
k odkazu tvorby Antona Koliga. Vernisáž 19. října v 10.00 hod.
Muzejní čtvrtky:
 Čtvrtek 17. října v 16.30 hod. - Trámový sál • 700 LET MĚSTA
NOVÉHO JIČÍNA • Tematická přednáška Karla Chobota k výstavě archivních listin a privilegií. Vstupné 30 Kč.
 Čtvrtek 31. října v 17.00 hod. • KŘEST KNIHY EDUARD VEITH •
Derniéra výstavy 700 let města Nového Jičína spojená se slavnostním
křtem knihy o novojičínském malíři.
Otevírací doba: úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
neděle
9.00 – 16.00
 Bludička pořádá Hubertovu jízdu

Osmnáctý ročník Hubertovy jízdy pořádá v sobotu 26. října
Jezdecký oddíl Bludička v Bludovicích. Těšit se můžete na atmosféru podzimních honů a v místní kapličce na troubenou mši
svatou v podání Přerovských trubačů. Chybět nebudou ani slavnostně odění jezdci na koních či dramatické halali s vyhlášením
vítěze honu. Večer proběhne v restauraci Boss country zábava
s kapelou Kondoři. Více informací na www.bludicka.wbs.cz.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Akce:
 Čtvrtky a pátky od 14.00 do 18.00 hod.
• ateliéry SVČ Fokus - KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny zájemce, kdo si chtějí vyzkoušet práci s hlínou pod vedením Evy
Mitášové. • Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti – 40 Kč, dospělí
90 Kč.
 Pátek 11. října od 16.00 hod. - SVČ Fokus • ODPOLEDNE PLNÉ
DESKOVÝCH HER • Užijte si zábavné chvilky nad hrami Člověče, nezlob se, Aktivity, Twister, Párty, šachy, kartami a dalšími. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 11. října od 17.00 hod. - SVČ Fokus • PODZIMNÍ FITPÁRTY
• Dvě a půl hodiny cvičení pro všechny s Martinou Davidovou: Dance
aerobic, Bosu and step body a Bodybalance. Rezervace na sedlar@
fokusnj.cz. Cena 150 Kč.
 Sobota 12. října 2013 - basketbalová hala • SiViČo CUP • Turnaj
pro basketbalové nadšence od 18 let. Přihlášky do 9. října na loksa@
fokusnj.cz.
 Neděle 20. října od 14.00 hod. - areál Skalky • DRAKIÁDA NA
SKALKÁCH • Tradiční akce pro malé i velké s doprovodným programem,
včetně soutěže o nejoriginálnějšího vlastnoručně vyrobeného draka.
 Pátek 25. října od 18.30 hod. - SVČ Fokus • FOKUS DANCE
SHOW • Skvělé diskotékové hity, světelná show a DJ Mikee. Pouze pro
mládež do 18 let. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 25. října – úterý 29. října - Velké Karlovice • PODZIMNÍ
TÁBOR „POHODA, KLÍDEK, TABAČKA“ • Podzimní pobytový tábor
pro děti 1. a 2. stupně základních škol.
 Sobota 26. října od 9 hod. • SVČ Fokus - STOLNÍ TENIS PRO
VŠECHNY • Turnaj ve dvouhře pro neregistrované hráče od mladších
žáků po dospělé. Startovné 40 Kč za hráče.
 Úterý 29. října – středa 30. října, vždy od 8.00 do 16.00 hod. SVČ Fokus • HALLOWEENSKÉ PRÁZDNINY • Příměstský tábor pro
děti od 6 do 12 let s mírně strašidelným programem plným her, soutěží,
zábavy a výtvarných dílniček. Cena 400 Kč (včetně obědů, pitného režimu, pojištění, programu a pedagogického dozoru).
 Pátek 1. listopadu – sobota 2. listopadu - SVČ Fokus • MAGICKÁ NOC SAMHAIN - HALLOWEENSKÁ PÁRTY • Odpoledne a noc
plné strašidelné zábavy a svítících dýní pro kluky a holky od 6 do 12 let.
Cena 150 Kč (včetně stravy).
Nepřehlédněte:
 VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ O NEJORIGINALNĚJŠÍ HELLOWEENSKOU DÝNI • Popusťte uzdu své fantazii a vyrobte svítící dýňové lucerny. Od 29. do 31. října je přineste do Fokusu a budete zařazeni do
soutěže o ceny. Výstava a vyhodnocení proběhne v pátek 1. listopadu
ve 20 hodin u altánku ve Smetanových sadech, za nepříznivého počasí pod podloubím Masarykova náměstí.
 VRŠKY PRO NIKOLKU • Od října do prosince tohoto roku můžete
nosit vršky od PET lahví do SVČ Fokus. Pomůžete nemocné Nikolce
Bártlové z obce Rybí. Více o ní a o sběru vršků na našem webu, facebooku nebo ve Fokusu.
Tel.: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz

Výstavy:
 Do pátku 25. října – výstavní síň
Stará pošta
PRAVDIVOST, SOUCIT, SNÁŠENLIVOST
Mezinárodní výstava obrazů se sociálně-politickou tematikou. Utrpení
a lidské osudy anebo univerzální
a duchovní témata se zaměřením na
Čínu. Otevřeno Po – Pá od 9.00 do
17.00 hod.
 Do úterý 29. října v hodinách
pro veřejnost - městská knihovna
• RUCE, KTERÉ UMÍ • Výstava výrobků klientů sociálně terapeutických dílen Effatha Nový Jičín.
Akce:
 Úterý 1. října v 18.15 hod. - Městská knihovna • HLEDAL JSEM
POKOJ VE SVÉM DOMĚ A NAŠEL JSEM HO… • Přednáška Josefa
Ulehly o vlivech, jež na nás působí v domech a místnostech. Vstupné
30 Kč.
 Úterý 1., 8., 15., 22. a 29. října od 18.00 do 21.00 hod. - Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
 Čtvrtek 3. října od 16.00 do 18.00 hod. - Městská knihovna •
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY • Pokračování zářijového kurzu
lektorky Martiny Burianové.
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 Pátek 5. října ve 20.00 hod. - Klub Galerka • POUTNÍCI • Koncert
bluegrassové legendy. Vstupné 100/130 Kč.
 Pátek 11. října ve 20.00 hod. - Klub Galerka • PAKOSTRA TRIO • Buty trochu jinak - Radek Pastrňák, Jiří Kostadinov
a Josef Pak. Vstupné 70/100 Kč.
 Sobota 12. a 26. října v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Sobota 12. října v 17.00 hod. - Čajovna Archa • ODPUŠTĚNÍM
KE SVOBODĚ • Přednáška a workshop Jiřího Vítka a Petry Vítkové-Martochové. Byli jste někdy ve stavu lítosti nad sebou samým a svými
činy? Vstupné 100 Kč, studenti a důchodci 80 Kč.
 Středa 16. října v 18.15 hod. - Městská knihovna • BOLESTI
HLAVY, STRAVA A CELOSTNÍ MEDICÍNA • Přednáška Vladimíry
Strnadelové a Jana Zerzána z Institutu celostní medicíny v Praze.
Vstupné 30 Kč.
 Čtvrtek 17. října v 16.00 hod. - Městská knihovna • VÝTVARNÝ SEMINÁŘ PRO SENIORY • Veselý kurz kreslení ilustrátora Adolfa
Dudka pro „dospěláky“ v každém věku. Počet míst je omezený – rezervace na telefonu 556 709 840.
 Sobota 19. října v 18.00 hod. - Čajovna Archa • MAREK DUSIL
BLEND • Indie-rock z Prahy. Vstupné 50 Kč.
 Středa 23. října v 18.00 - Čajovna Archa • LÁSKA, ODPUŠTĚNÍ,
PROSPERITA A PRÁCE S ENERGIÍ • Přednáška a workshop lektora
Miloše Matuly. Vstupné 200 Kč, studenti a důchodci 100 Kč.
 Čtvrtek 24. října ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • LADAKH •
Cestopisná projekce - jak se na vlastní pěst a za málo peněz podívat do
Kašmíru a indických Himálají.
 Pátek 25. října ve 20.00 hod. - Klub Galerka • JAZZ KLUB &
IVÁN GUTIERREZ A MADERA • Koncert kolumbijského písničkáře, jenž dlouhá léta spolupracoval se Zuzanou Navarovou. Vstupné
70/100 Kč.
 Sobota 26. října ve 20.00 hod. - Klub Galerka • ZRNÍ • Porce
alternativní hudby. Vstupné 150/180 Kč.
 Neděle 27. října v 8.00 hod. - Čajovna Archa • ČAJOVÝLET DO
OPEVNĚNÍ V MILOSTOVICÍCH U OPAVY • Přírodně-kulturní expedice. Sraz v 8.00 na nádraží ČD, odjezd v 8.10 vlakem do Opavy.
 Úterý 29. října v 18.15 hod. - Městská knihovna • POŘAD ROUTE
66 • Přednáška Zdeňka Juráska, prezidenta České asociace Route 66
a producenta filmu o hlavní ulici Ameriky. Vstupné 30 Kč.
Připravujeme:
 Pátek 1. listopadu ve 20.00 hod. - Klub Galerka • PRVNÍ HOŘE
• Večírek s jednou z nejvýraznějších skupin české nezávislé rockové
scény. Vstupné 70/100 Kč.
 Pátek 8. listopadu ve 20.00 Klub Galerka • JINDRA HOLUBEC •
Koncert industriálního folkaře. Vstupné 50/30 Kč.

Klub rodáků a přátel města

Zveme všechny členy a příznivce ve středu 9. října v 16.30
hodin do klubových prostor na
baště městského opevnění na
besedu spojenou s promítáním
CD a DVD, nazvanou Ohlédnutí
za studijní cestou po stopách novojičínských rodáků v Rakousku,
kterou jsme uspořádali od 11. do 14. září. Článek o cestě připravujeme pro listopadové číslo. Bližší informace najdete na vývěskách,
případně na webové stránce Klubu.

Návštěvnické centrum nabízí:

Výstavy:

•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.

OCENĚNÍ PRO ONDRÁŠEK • Ocenění, která pěvecký sbor
Ondrášek při ZUŠ Nový Jičín získal na loňské celosvětové soutěži
v čínském Kantonu.
Úterý 1. října – čtvrtek 31. října – galerie Návštěvnického
centra VŠEHOCHUŤ VE FOTOGRAFIÍCH • Fotografie Petra
Šiguta.
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Placená inzerce

Hledáte změnu?
Máte rádi originální, zajímavé, kreativní dekorace?

Navštivte naše květinářství

KVĚTINY 22

Sezónní nabídka

 podzimní dekorace
 dušičkové dekorace – věnce, koše, kytice
 interiérové a exteriérové dekorace ze sušených
plodů i živých květin
Sokolovská 22, Nový Jičín, 741 01, tel.: 732 286 804, web: kvetiny22.cz
20/13

21/13
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Placená inzerce
Naše silné stránky jsou zejména ve výrobě:

• katalogů, brožur, knih s vazbou V1 (skobičky), V2 (měkká lepená vazba),
TWIN (kroužková vazba)
• v zušlechtění povrchové úpravy tiskovin (laminace, perforace, lakování
včetně UV laku)
• lepených bloků všech velikostí a provedení
• letáků až do formátu B2 (skládaných i neskládaných)
Specializujeme se na zlom a grafické zpracování periodického tisku či
jiných publikací.

Tiskárna Moravapress - spolehlivý partner ve světě tisku.

Samozřejmostí jsou tyto služby:

• rychlá kalkulace ceny
• kontrola tiskoviny před tiskem (barevnost, rozměry, spadávky, ...)
• jednoduché opravy grafiky v ceně tisku
• krátké výrobní termíny
• doprava v rámci ČR za bezkonkurenční ceny
• zajišťění velmi výhodné distribuce tiskovin (adresné i neadresné)

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

KOUPELNOVÉ STUDIO
Graﬁcké 3D návrhy
a rozvoz zboží do 20 km zdarma
Sleva 20 % na vodovodní
baterie Metalia a Titania.
Akce platná do 31. 12. 2013

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)
a vodoměry
s rádiovým odečtem bez
nutnosti vstupu do bytu.

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

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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Stolní tenis poprvé ligový

Turisté na Velkém Kriváni

Jaroslav Kotas
Nadcházející ročník 2013 – 2014 bude pro novojičínské stolní tenisty vpravdě historický. Poprvé v dějinách tohoto sportu se zde
bude hrát ligová soutěž. Výkonný výbor oddílu stolního tenisu zdejší Tělovýchovné jednoty rozhodl o profesionalizaci družstva mužů
získáním licence pro třetí ligu, kterou řídí Česká asociace stolního
tenisu.
Je to výsledek mnohaleté usilovné práce s mládeží a návratu
některých talentovaných odchovanců, kteří dříve odešli do vyšších
soutěží a na studia. K tomu, aby „A“ družstvo jako nováček beze
zbytku splnilo svůj cíl - v soutěži se nejen udržet, ale zahrát si play
off - museli kádr doplnit zkušení hráči z vyšších soutěží.
Výkonný výbor věří, že jeho rozhodnutí posílí atraktivitu stolního
tenisu v našem městě. Zároveň by mělo zejména mladé členy oddílu nasměrovat ke zvýšené tréninkové píli a získat pro tento krásný sport další nové naděje.

Vlasta Čejková
Slunečné počasí přilákalo první zářijovou sobotu do Vrátne doliny na Slovensku mnoho turistů a příznivců hor. Mezi nimi nemohl
chybět ani odbor Klubu českých turistů Nový Jičín. K výstupu jsme
využili lanovou dráhu na Snilovské sedlo, kam jsme se pohodlně
vyvezli. Pak už ale všichni šlapali po svých.

Cesta na Malý Kriváň nabídla nádherné výhledy.

Družstvo mužů pro třetí ligu - zleva Kamil Knybel, Jan Valošek, Tomáš Kratochvíl, Dominik Černocký a Tomáš Rajnoch.
Foto: Miroslav Mikula

Novojičínští stolní tenisté mají ještě „B“ tým, hrající druhou třídu krajské soutěže, a céčko v okresní první třídě. První mistrovská utkání třetí ligy, skupiny E, sehrají v domácí hale v Loučce.
V sobotu 12. října od 14.00 hodin přivítají Opavu a v neděli
13. října v 10.00 hodin tady bude hostovat družstvo Jeseníku „B“.
Oddíl zve všechny příznivce stolního tenisu nejen na slavnostní
zahájení soutěže, ale i na další domácí zápasy. Jejich rozpis lze
najít na webu www.stolnitenistjnovyjicin.cz.

Foto: Ivan Čejka

Každý účastník si vybral jednu ze čtyř naplánovaných tras podle
náročnosti a délky. Prvním společným cílem byl Velký Kriváň. Se
svou výškou 1 709 metrů nad mořem je nejvyšší horou Malé Fatry.
Turisté individuálně zdolávali další vrcholy, jako Pekelník, Kraviarske, Malý Kriváň a Suchý.
Výhledy byly nádherné, obloha jako vymetená, kochali jsme se
pohledy na Malý a Velký Rozsutec a fotili. Na konci dne jsme se
setkali v cíli u Váhu, poblíž starého hradu Strečno. Byli jsme pěkně
unavení, ale zrelaxovaní a se spoustou zážitků. V říjnu vyrážíme
do Dolní oblasti Vítkovic a okolí Landeku. Pojeďte s námi!

Zápasníci třetí v Čeladné
Kamil Škarka, trenér
Na pozvání oddílu Sokol Vítkovice se členové oddílu zápasu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín sedmého září zúčastnili soutěže
O pohár starosty Čeladné. Tým bylo nutné doplnit o závodníky některých hmotnostních kategorií, a proto pozvání přijalo pět malých
zápasníků z Krnova a dva z oddílu v Tiché.

Bruslař rekord nepřekonal
Jan Kopera
Pokus o překonání českého rekordu ve dvanáctihodinovém
bruslení zažil v poslední srpnový den novojičínský zimní stadion.
Vytrvalec Karel Ligocki ho uspořádal u příležitosti oslav 700 let
města Nového Jičína.
Ultramaratonec ze Suchdolu nad Odrou se pokusil překonat
vlastní rekord z loňského roku, který má hodnotu 248,107 kilometru a je zapsán v České knize rekordů. V přítomnosti zástupkyně
pelhřimovské agentury Dobrý den odstartoval krátce po šesté hodině ráno.
Úvodní polovina pokusu vypadala vcelku slibně. Ligocki dodržoval trenérem propočítaný průměr 151 kol na 137 metrů dlouhém
oválu za hodinu. Po poledni ale přišla velká krize a ani další hodiny
nenasvědčovaly útoku na rekord.
Hlavní příčinou byla nedostatečná příprava na ledě. Do předchozích dvanáctihodinovek Ligocki nastupoval při ukončení provozu
zimních stadionů, kdy měl na kontě sto padesát až dvě stě hodin
tréninku na ledě. Tentokrát se na ledovou plochu dostal až v srpnu
a zvýšená příprava na suchu kýžený výsledek nepřinesla. Přesto
1 627 ujetých kol, která představují vzdálenost 222,899 kilometru,
zaslouží obdiv a uznání.
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Lopatkové vítězství Adama Vlacha v přípravce do třiceti kilogramů.
Foto: Kamil Škarka

V soutěži se družstva utkala systémem každý s každým. Novojičínský tým s posilami porazil Prievidzu, ale na Nitru a Vítkovice
těsně nestačil a obsadil třetí místo. Poděkování patří všem zápasníkům, zvláště pak Stanislavu Dostálovi, nejstaršímu účastníku
turnaje, jenž se při svých 76 kilogramech zúčastnil kategorie do
96 kilogramů, kde odvedl vynikající výkon.
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Fotosoutěž čtenářů – 31. kolo
Dalo se to očekávat: vyvrcholení sedmistého jubilea Nového Jičína první zářijovou sobotu se stalo tématem i pro naše soutěžící. Proto
nepřekvapí, jaký záběr se stal suverénním vítězem.

1. místo – Štěpán Veverka

2. místo – Josef Ducháček
1. místo získal s dosud nevídaným náskokem snímek Štěpána
Veverky, zachycující velkolepý ohňostroj v samotném závěru
městské slavnosti.
2. místo patří Josefu Ducháčkovi, který měl zjevně možnost
vystoupat na komín v komplexu krytého bazénu.
3. místo patří Antonínu Vágnerovi, jenž si na svém putování městem
všimnul zajímavých prvků na zastřešení domů v Husově ulici.
Pavel Wessely

3. místo – Antonín Vágner

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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