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Vážení spoluobčané,

Pomník
Johanna Gregora Mendela omládl. Tryská vodu a odolá sprejerům.
vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,

Více informací čtete na straně 3.

Foto: Marie Machková
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,
konečně jsme se dočkali. V době, kdy
budete číst toto číslo Novojičínského
zpravodaje, bude hotel Praha již v provozu. Otevřen byl prvního listopadu.
Věřte, že mi spadl obrovský kámen
ze srdce. Převzetí hotelu Praha bylo
velkým riskem, který ale podle mého
názoru byl zcela nevyhnutelný. Nechat
chátrat tuto secesní perlu, navíc v centru města, jsme si prostě nemohli dovolit. A i když jsme si to od některých kolegů zastupitelů často „schytávali“, jsem za tento náš odvážný krok rád. Chci poděkovat všem,
kteří se na tomto významném projektu pro Nový Jičín podíleli.
Hotel Praha dostalo město darem od Moravskoslezského kraje
1. ledna 2013. To už byl několik měsíců, po odchodu Střední školy
hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm, uzavřen.
Hodnota převedeného majetku činila podle znaleckého posudku
zhruba 31,5 milionu korun (na obdobnou částku vyčíslil znalecký
posudek budovy Mendelovy střední školy, které město darovalo
kraji).
Město usilovalo o co nejrychlejší obnovení provozu. Proto hned
16. ledna vypsalo nabídkové řízení, ve kterém hledalo nájemce
objektu. Vybraný zájemce ale těsně před podpisem smlouvy od
záměru upustil. Ani druhé řízení nebylo úspěšné. Nový nájemce
vzešel až ze třetího nabídkového řízení. Smlouvu s belgickým podnikatelem Lucem Bobbaersem, který má k Novému Jičínu úzké
dřívější vazby, jsme podepsali 5. září. Uzavřeli jsme ji na devět let
s možností dalšího prodlužování.
První rok zaplatí podnikatel 270 tisíc korun, v dalším roce
360 tisíc korun a po dvou letech, kdy se město zavázalo, že sníží energetickou náročnost objektu o 20 procent, bude nájem činit
480 tisíc korun. Navíc se nový nájemce zavázal do hotelu významně investovat. Například v roce 2014 to bude 1,75 milionu korun.
Město se chce na obnově této kulturní památky také podílet, neboť
zůstává jejím vlastníkem - to také byla jedna z mých hlavních podmínek, i když zájemců o koupi bylo opravdu dost.
Město již nechalo vyměnit okna. Vitríny s kovovými konstrukcemi
z dob socialismu, které nevyhovovaly funkčně ani esteticky, nahradily dubové rámy zdobené ručně vyřezávanými hlavicemi, aby
se budova co nejvíce přiblížila vídeňskému kavárenskému stylu,
který reprezentovala. Aby nedošlo k porušení špalet, nenechali
jsme stará okna ze zdí vybourat, ale vyřezat. Nechali jsme vyměnit
19 oken, troje vstupní dveře a garážová vrata, tedy celé první
nadzemní podlaží. Podle původních odhadů za to město mělo
zaplatit 1,6 milionu korun. V elektronické aukci se cena snížila
na 1,08 milionu.
V rámci energetických úspor jsme jako vlastníci také povinni instalovat na topení termoventily. Celkem město do budov hotelu
Praha v tomto roce investovalo 2,4 milionu korun. A to i včetně
energetického oddělení historické budovy a přístavby. Do roku
2017 bude náš podíl na investicích do této kulturní památky činit
3,5 až 3,7 milionu korun. Navíc máme možnost získat na její rekonstrukci dotace z programů Moravskoslezského kraje a ministerstva
kultury. Příjmy z budov za první pololetí roku 2013 dosáhly 190 tisíc
korun.
Prvního listopadu byl hotel Praha slavnostně otevřen. V první fázi
zahájily provoz kavárna a restaurace, hotelová část bude následovat. Podnikatelský záměr slibuje nejen regionální i evropskou
kuchyni, ale hlavně návrat k vídeňskému kavárenskému stylu, hudební programy, debatní večery. Věřím, že se z hotelu Praha opět
stane vyhledávané kulturní a společenské centrum. Dovolím si vás,
vážení spoluobčané, pozvat k jeho návštěvě.
A ještě jedna dobrá zpráva na závěr. Platí i můj slib, že z nepovedené přístavby hotelu Praha vybudujeme společensko-kulturní multifunkční centrum, které v Novém Jičíně zoufale schází.
Zprovoznění přístavby a její přebudování plánujeme v několika
etapách. První bude realizace dotačního projektu Energetické
úspory – Kulturní centrum v Novém Jičíně, spočívající v zateplení,
výměně okenních a vstupních otvorů. Žádost o dotaci jsme podali
letos v srpnu a na začátku roku 2014 očekáváme oznámení výsledku. Náklady projektu dosáhnou 9,2 milionu korun, dotace by
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činila necelé 3 miliony korun. Další etapou bude realizace stavby
Kulturní dům města Nového Jičína – přístavba a stavební úpravy
objektu. Podle projektu má v bývalé jídelně vzniknout multifunkční
sál pro 400 lidí, vhodný pro pořádání plesů, koncertů, kongresů
a seminářů. Závěrečnou fází bude vnitřní vybavení interiéru – to
pravděpodobně v etapách po podlažích. První podlaží bychom rádi
vybavili v roce 2014. Celkové náklady stavebních úprav a vnitřního
vybavení činí podle projektové dokumentace 43 miliony korun. Do
rozpočtu na rok 2014 bychom rádi začlenili významnou část této
sumy, samozřejmě při zachování vyrovnanosti příjmů a výdajů.
					
Jaroslav Dvořák

Stoletá žena slavila zpěvem
Marie Machková, tisková mluvčí
Sté narozeniny oslavila na konci září obyvatelka našeho města
Marie Vavříková. Kromě zástupců Domova Paprsek, kde nyní žije,
vedení města a kraje, jí blahopřála i početná rodina. Jubilantka si
se všemi připila sektem a také si při oslavě zazpívala. „Jsem ráda
na světě. Moc jsem se na oslavu těšila,“ svěřila se stoletá žena.

Stoleté Marii Vavříkové popřála i ředitelka Domova Paprsek.
Foto: Marie Machková

„V létě trošku marodila, ale dnes je ve výborné formě. Je to moc
hodná paní. Ráda se směje, zpívá a moc hezky si rozumí se svou
spolubydlící na pokoji. I ve vyšším věku se mohou potkat dvě kamarádky,“ řekla ředitelka Domova Paprsek Jana Kuchajdová.
Marie Vavříková se narodila 29. září 1913. Vychovala tři děti, má
tři vnučky, dva vnuky a šest pravnoučat. V mládí pracovala v zahradnictví, pak v tabákové továrně v Novém Jičíně. Její největší
zálibou byla práce na zahrádce a pečení buchet a cukroví.

Občanská statistika – září 2013
Počet obyvatel
Narozeno dětí

24 118
20

Chlapci

11

Děvčata

9

Uzavřeno sňatků - Nový Jičín

8

- Kunín

9

- Rybí

1

- Šenov u Nového Jičína

1

- Životice u Nového Jičína

2

Odstěhovalo

53

Přistěhovalo
Zemřelo

13
13

Nejstarší občan

Kalíšek Vilém

21. 4. 1911

Nejstarší občanka

Vavříková Marie

29. 9. 1913
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Nové pracoviště na doklady
Marie Machková, tisková mluvčí
Občané, kteří si vyřizují nové doklady na novojičínském úřadu,
získají větší komfort a hlavně ušetří čas. Rada města schválila zřízení dalšího pracoviště pro příjem žádostí o pasy a občanské průkazy
a výdej nových dokladů na odboru správních činností. Náklady na
stavební úpravy a technické vybavení dosahují téměř šesti set tisíc
korun. Nové pracoviště má zahájit provoz 2. ledna příštího roku.
Nyní jsou na odboru správních činností k dispozici dvě pracoviště
s fotokabinkou pro příjem a výdej zejména cestovních dokladů, kde
lze rovněž snímat otisky prstů, a jedno omezené pracoviště určené převážně pro výdej nových občanských průkazů a cestovních
pasů. „Jejich kapacita je od začátku roku do září nedostatečná.
Čekací doba se často prodlužuje na tři hodiny. Ne vždy obsloužíme
všechny žadatele, i když tady zůstáváme do sedmi hodin večer,“
říká vedoucí odboru Zdenka Pechová.
Nové pracoviště s kabinkou na fotografování, přístrojem na snímání otisků prstů a další technikou vznikne v současných prostorách odboru správních činností. „Jde jen o stavební úpravy,
v žádném případě nenavyšujeme počet kanceláří ani zaměstnanců. Další přepážku zvládneme obsluhovat se stávajícím počtem
úředníků,“ doplnila Pechová.

Za elektroodpad bude odměna
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Další pokračování úspěšné akce zaměřené na sběr vysloužilých
elektrospotřebičů proběhne v listopadu v Novém Jičíně. Prvních
třicet lidí, kteří v kterémkoli ze dvou sběrných dvorů odevzdají stará
elektrozařízení, získá drobný dárek - svítilnu na klíče nebo kalkulačku. Navíc každý, kdo se této sběrné akce zúčastní, se po vyplnění
slosovatelného kuponu může zapojit do soutěže o tablet Samsung
v hodnotě pět tisíc korun.
Akce s názvem Podzimní úklid potrvá od pátku 1. listopadu
do pátku 22. listopadu. Probíhat bude ve sběrných dvorech na
ulicích Palackého a Propojovací. Lidé sem v otevíracích hodinách
mohou přinést staré monitory, televize, počítače, notebooky, tiskárny, rádia, hudební a videopřehrávače, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. Odevzdané spotřebiče budou posléze rozebrány
na součástky a recyklovány.
Jeden člověk může v jednom sběrném dvoře získat pouze jediný
dárek. Odměna se nevztahuje na monočlánky nebo baterie a kuchyňská zařízení, například lednice, sporáky, myčky nebo mikrovlnné trouby.

V Bludovicích má v první fázi vzniknout patnáct kotců s výběhem
a připraven bude prostor pro dalších deset kotců. „Jiných sedm
kotců poslouží pro příjem pejsků, zvířata v karanténě a izolaci psů
s infekčním onemocněním. Boudy budou vytápěné elektřinou,“
uvedl Petr Bittner z odboru majetku, rozvoje a investic.

Senioři dostanou hřiště
Marie Machková, tisková mluvčí
Senioři budou mít v našem městě vlastní hřiště. Na nevyužitém
prostranství za domem s pečovatelskou službou v ulici Pod Lipami
vzniká plocha pro jejich aktivní relaxaci, vybavená cvičebními stroji
pro lidi s omezenou pohyblivostí.
Hřiště nebude sloužit jen obyvatelům domu, zóna bude volně přístupná všem. Na podporu přirozené soudržnosti různých věkových
skupin bude její součástí prolézačka se skluzavkou pro děti. Město
do projektu vložilo téměř milion korun.
„Výstavba hřiště začala již vloni úpravou přístupové komunikace,
položením zámkové dlažby, stavbou pergoly a jejím vybavením zahradním nábytkem,“ říká vedoucí pečovatelské služby Alice Hynčicová. Letos následuje příprava terénu a instalace rehabilitačních prvků.
Senioři si budou moci protáhnout tělo na žebřinách, lavičce spojené
s rotopedem, překážkové dráze a dalších cvičebních prvcích.
„Bude tady i prolézačka se skluzavkou pro děti, aby do zahrady
mohli chodit společně prarodiče s vnoučaty. Posezení v zahradě
mohou využít celé rodiny, když přijdou navštívit své blízké do domu
s pečovatelskou službou nebo klienty odlehčovací služby Pohoda,“
dodala Hynčicová.
Hřiště bude slavnostně otevřeno v pátek 8. listopadu
v 10.00 hodin. Součástí programu bude kulturní vystoupení.

Polárník má pamětní desku
Radek Polách
V norském městě Vardø proběhla mezinárodní konference u příležitosti rakousko–uherské polární expedice a 140. výročí objevení
Země Františka Josefa. Zúčastnili se jí zástupci deseti evropských
zemí a potomci většiny členů výpravy. Česko zastupovaly Muzeum
Novojičínska a Česko-norské fórum, jež patřilo k hlavním pořadatelům konference. Mezi účastníky byl také pravnuk novojičínského
rodáka a polárníka Eduarda Orla.

Obnovená premiéra pomníku
Marie Machková, tisková mluvčí
Restaurovaný pomník Johanna Gregora Mendela znovu odhalili čtyřiadvacátého září ve Smetanových sadech. Sousoší rodiny
s vědcovou bustou prošlo obnovou v ostravské dílně akademického sochaře Jakuba Gajdy.
Pomník se vrátil na místo již v půli letních prázdnin. Restaurátor
zde zaspároval jednotlivé části, opatřil dílo nátěry odolnými vůči
vodě a sprejerům a vyzkoušel vodní systém. Odbor životního prostředí nechal u pomníku vysadit novou zeleň.
Obnova památky, vytvořené sochařem Josefem Obethem v letech 1929 až 1931, stála více než dva miliony korun. Mendelův
pomník patří mezi třináct objektů ve městě, které mají svou tabulku
s QR kódem.

Vykoupí pozemek pro útulek
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitelé schválili výkup pozemku na stavbu psího útulku. Za
dvě stě devět tisíc korun město získá dva a půl tisíce čtverečních
metrů v bývalém vojenském areálu v Bludovicích. Ještě letos vypíše výběrové řízení na zpracovatele projektu a poté na dodavatele
stavby. Za rok by měl být psí útulek hotov.
„Názory lidí i počet odchycených psů na území města potvrzují,
že útulek zde chybí. Třináct kotců rezervovaných v kopřivnickém
útulku nestačí, navíc výrazně vzrostly náklady na tuto službu,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák.

Novojičínský zpravodaj

Starosta města Vardø Lasse Haughom u pamětní desky polární expedice.
Foto: Radek Polách

Během dvoudenního cyklu přednášek na dané téma byl se svolením
Městského kulturního střediska Nový Jičín promítnut film z městských
slavností v roce 2011, věnovaných této polární expedici a Eduardu
Orlovi. Snímek sklidil všeobecný úspěch a velký potlesk.
Třetího září – symbolicky v den záchrany členů výpravy – se
v dějišti konference konala ekumenická bohoslužba. Současně
zde odhalili nádhernou pamětní desku se jmény všech účastníků
expedice, včetně pěti rodáků z dnešní České republiky.
Deska v předsálí kulturního domu ve Vardø, které je nejseverněji
položeným městem Evropy, bude návštěvníkům připomínat význam vědecké expedice a účast našich krajanů v ní. Po skončení
konference ve Vardø přednášející ve svém výkladu pokračovali na
jednotlivých velvyslanectvích v hlavním městě Oslo, kde přednášeli
pro vlastní krajanské komunity.
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Náměstí patřilo záchranářům
Marie Machková, tisková mluvčí
Den integrovaného záchranného systému se uskutečnil na novojičínském náměstí. Svou činnost i techniku tady předvedli hasiči,
policisté, vojáci a záchranná služba. „Chtěli jsme veřejnosti představit náročnou práci záchranných složek a zároveň objasnit, jak
se chovat při mimořádných událostech,“ řekl Lumír Balaryn z organizačního odboru radnice.

dětí,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřiška Navrátilová.
Čtyři oddělení přibudou v nevyužitých prostorách Základní školy
Dlouhá. „Kapacita školky bude sto míst. V příštím roce se sem kvůli
nevyhovujícímu stavu přestěhuje Mateřská škola Trlicova s pětasedmdesáti dětmi. Ve školce Dlouhá tak bude navíc pětadvacet
míst,“ vysvětlila Navrátilová. Přestože z mateřinky na Trlicově ulici
lze použít nábytek a hračky, další vybavení a výdejna stravy přijdou
na tři čtvrtě milionu korun. Stavební úpravy si vyžádají téměř šest
milionů.

Památky zpřístupní QR kódy
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín usnadní zájemcům prohlídky kulturních památek na
svém území. Historické budovy, pomníky, sochy a chrámy vybavuje tabulkami s QR kódy. Jejich čtečka v mobilním telefonu kód
oskenuje a načte webovou stránku www.okolonas.eu. Na ní jsou
k dispozici informace o architektuře, historii a zajímavostech objektu a také fotogalerie.
Každý si může zvolit, zda upřednostní textového nebo audio průvodce. Mnohde je možná i virtuální prohlídka. „Cílem projektu je
umožnit prohlídku památky v kterýkoli den i čas, bez ohledu na
otevírací dobu a přístupnost místa. Příslušná webová stránka se
přizpůsobí každému zařízení s podporou internetu,“ vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřiška Navrátilová.

Svou výzbroj návštěvníkům předvedli také vojáci.

Foto: Marie Machková

Lidé sledovali záchranu osob z výšky, zákrok proti pachateli či
demonstrantům a zásah při dopravní nehodě. Představili se také
policejní kynologové se psy a pyrorobot určený k vyhledávání
a zneškodnění nebezpečných látek. Součástí programu byl promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Návštěvnické centrum na
Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínské Návštěvnické centrum začalo fungovat i na sociální síti facebook. Internetová adresa je https://www.facebook.com/
mestoklobouku. Odkaz na facebook je i na webových stránkách
Návštěvnického centra. Kromě pozvánek, fotografií a diskuzních
témat tam uživatelé najdou také soutěž.
„Facebook je další informační a prezentační kanál, který chceme využít,“ řekla vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková.
Galerie fotografií obsahuje desítky snímků lidí, kteří se nechali při
městské slavnosti vyfotografovat v Návštěvnickém centru s kloboukem na hlavě. Na facebooku mohli uživatelé označit snímky,
které je nejvíce zaujaly. Člověk na fotce s největším počtem hlasů
vyhrál ubytování pro dvě osoby na dvě noci v penzionu ve slovenském Strečně.

V mateřinkách přibude míst
Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice řeší otázku, jak zajistit chybějící místa pro děti ve školkách a přitom respektovat demografický vývoj. Vlivem rekonstrukcí a přestaveb stávajících zařízení přibude v příštím školním roce
v Novém Jičíně čtyřicet míst v mateřských školách zřizovaných
městem.
„Postavit novou školku by bylo neekonomické a krátkozraké. Od
roku 2009, kdy se ve městě narodilo 293 dětí, porodnost klesá či
stagnuje. Jdeme úspornější cestou přestavby nevyužitých ploch
ve školských zařízeních. Také jsme pronajali městskou budovu
v Bludovicích k provozování soukromé školky. Pokud získá souhlas kraje, bude ji navštěvovat 15 až 24 dětí,“ informoval starosta
Jaroslav Dvořák.
Součástí soukromé školky má být komunitní centrum pro celé
rodiny napříč generacemi. Volná místa přibudou i v Mateřské škole Sady. „Z dotace ve výši 7,41 milionu korun a příspěvku města
necháme přestavět podkroví a vybudovat novou hernu a ložnici.
Zvětšením využitelné plochy vznikne další oddělení pro patnáct
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QR kódy zpřístupní kulturní památky v kteroukoliv dobu.
Foto: Marie Machková

Zatím jsou QR kódy umístěné na třinácti objektech v Novém Jičíně, například na hotelu Praha, památníku Johanna Gregora Mendela, kostele Nanebevzetí Panny Marie, Staré poště, Laudonově
domě, radnici či Žerotínském zámku. „Nový informační systém budeme postupně rozšiřovat a doplňovat,“ dodala Navrátilová.

Testují úsporné osvětlení
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín testuje úspornější veřejné osvětlení. V polovině srpna
nechala radnice v části Jubilejní ulice namontovat několik svítidel
opatřených LED diodami. Jedno svítidlo spotřebuje o třiasedmdesát procent méně elektřiny než běžné lampy se sodíkovou výbojkou, navíc má téměř třikrát delší životnost. Pořizovací cena LED
zářivek je ale dvojnásobná.
„Ve zkušebním provozu sledujeme stanovené parametry v porovnání s dosud provozovaným osvětlením. Zajímá nás například
rozptyl světelného kužele ve vztahu k rozestupům stožárů,“ upřesnil vedoucí střediska veřejného osvětlení Technických služeb Milan
Papák.
Město bude přihlížet také k názorům občanů. Aby mohli snáze
porovnat rozdíl mezi bíle namodralým světlem LED diod a žlutooranžovým ze sodíkových výbojek, zůstaly ve druhé polovině Jubilejní ulice původní světelné zdroje. O výsledku testu budeme informovat v příštím čísle Novojičínského zpravodaje.
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„Zlaté“ výročí Bubeníkových
Marie Machková, tisková mluvčí
Manželé Marie a Václav
Bubeníkovi z Nového Jičína
slaví padesát let společného
života. Poznali se na zájezdu v Polsku. Tři měsíce od
prvního setkání, 16. listopadu 1963, měli svatbu. „Brali
jsme se po krátké známosti
a vydrželo nám to tolik let,“
říká s potěšením paní Marie.
Manželé vychovali dva syny.
Společně rádi cestovali, zajímá je historie. Před šesti lety
paní Bubeníkovou postihla
mozková příhoda. „Chtěla
bych manželovi poděkovat za
to, jak se o mě stará. Je mou
velkou celoživotní oporou,“
dodává paní Marie. Ke gratulantům se přidává i redakce
Bubeníkovi jsou spolu půl století.
Foto: archiv rodiny Novojičínského zpravodaje.

Ceny za Křišťálový kamínek
Marie Machková, tisková mluvčí
Město Nový Jičín se v zastoupení Návštěvnického centra zapojilo
do Křišťálového kamínku. V něm získávají ocenění osobnosti, jež
pomáhají handicapovaným a znevýhodněným lidem. Autorem pro-

Poznávali sociální služby
Téměř třicet sdružení a organizací pečujících o nemocné, seniory, drogově závislé a lidi bez domova se zúčastnilo Dne sociálních služeb, který se konal na náměstí. Své služby zájemcům představily Charita, Renarkon, domovy seniorů, Společnost Parkinson, organizace pro sluchově a zrakově postižené
a další. Stánky zde měly také Centrum psychologické pomoci,
nemocnice i úřad práce. V kulturním programu se vystřídala
pěvecká, taneční i dramatická čísla, mnohá v podání klientů
sociálních zařízení. „Hlavním posláním této akce je pomoci občanům orientovat se ve složité životní situaci a nabídnout jim
možnost konzultace,“ připomněla Daniela Susíková z odboru
sociálních věcí městského úřadu.
Text a foto: Marie Machková

Radnice ušetří za mobily

Radka Bobková předává ocenění Heřmanu Volfovi.
Foto: archiv Návštěvnického centra

jektu je Asociace Trigon s mezinárodní působností. „Letošní ročník
byl jedenadvacátý. My jsme se ocenění osobností, které se konalo
v Ostravě u příležitosti Evropských dnů handicapu, zúčastnili podruhé. Předali jsme dárky lidem, kteří se věnují dětem, dospělým
i seniorům se zdravotním postižením. Mnozí přitom sami mají zdravotní handicap. Byl mezi nimi také Heřman Volf, jenž po zraněni
páteře zůstal na vozíčku. Přesto pomáhá dětem s amputacemi,“
řekla vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková.

Muzeum spustilo nový web
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Muzeum Novojičínska po více než třinácti letech změnilo webové stránky. Původní doménu, kterou tehdejší Středisko informatiky
a služeb vytvořilo jako součást komplexního řešení webového
informačního portálu Nového Jičína, nahradily nové internetové
stránky www.muzeumnj.cz.
Muzeum zde prezentuje svou organizaci a činnost, doprovodné aktivity, vydávané publikace a další záležitosti. Nový redakční
systém zároveň přináší jazykové mutace a do budoucna také propojení se samostatnými prezentačními projekty. Mezi prvními by
měla být Galerie osobností města. Vzniknout má v příštím roce za
odborné garance novojičínského muzea a archivu.
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Marie Machková, tisková mluvčí
O sedmdesát procent sníží novojičínská radnice náklady na telefonování a přenos dat svých zaměstnanců. Takový výsledek přineslo letos na jaře výběrové řízení na dodavatele těchto služeb,
které potvrdilo dosavadního operátora.
Město má k dispozici šestašedesát SIM karet. Využívá především minutové tarify bez měsíčního paušálu, neomezené tarify pro
volání, datové služby v Česku s pevným měsíčním paušálem a mobilní internet. Velkou výhodou je také volání zdarma v podnikové
síti. V nejbližší době přiřadí k výhodnému tarifu i mobilní telefony
pracovníků svých příspěvkových organizací.
„Výběr operátora provázely problémy. Do prvního kola se nikdo
nepřihlásil, ve druhém a třetím jsme dostali jedinou nabídku, a zadávací řízení jsme museli zrušit. Až letos v červnu jsme ho řádně
ukončili a uzavřeli smlouvu s T-Mobile Czech Republic,“ řekl vedoucí organizačního odboru Zdeněk Petroš.
Radnice už provedla kontrolu a nové nastavení všech čísel u služebních mobilních telefonů. „Po vyhodnocení dvouměsíčního provozu jsme vyčíslili úsporu na zhruba sedmdesát procent původních
nákladů,“ dodal Petroš.

Sbírejte víčka pro Lukáška!
Marcela Káfoňková
Sbírejte plastová víčka a pomůžete nemocnému Lukáškovi
z Ostravy. Osmiletý chlapeček trpí mozkovou obrnou a epilepsií
a jeho rehabilitace je finančně nákladná. Více o jeho osudu se
dozvíte na stránkách http://lukasjendrulek.webnode.cz/archive/
news/ V Novém Jičíně můžete víčka nosit na adresu: Marcela
Káfoňková, Dvořákova 10. Případně můžete zavolat na telefonní
číslo 733 706 406 a žena si víčka vyzvedne sama.
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Den pro dětský úsměv

Rodáci obdarovali mateřinku

Novojičínský zpravodaj
Country městečko v Suchdolu nad Odrou hostilo páté setkání
opuštěných a handicapovaných dětí. Zúčastnil se ho také Dětský
domov v Novém Jičíně. Program byl tak bohatý, že se děti za celý
den nezastavily.

Iva Pollaková, odbor školství, kultury a sportu
Do Nového Jičína zavítali místní rodáci Monika Bancalari a Hans
J. Hückel. Během pobytu navštívili Mateřskou školu Sady v Hücklových vilách, kam v dětství chodili za strýcem. Zároveň si prohlédli
své rodné domy, které nyní slouží jako dětský domov a knihovna.
Monika Bancalari žije ve Vídni. Vzdělávala se metodou Montessori, a proto se rozhodla věnovat Mateřské škole Sady v Hücklových vilách pomůcky k výuce. Mezi dárky byly knihy, puzzle Evropy
a světa a různé hračky. Děti svým dárcům velmi děkují.

Stovka veteránů na náměstí
Marie Machková, tisková mluvčí
Třetí ročník Svatováclavské vyjížďky historických vozidel po hradech a zámcích v okolí Nového Jičína se uskutečnil poslední zářijovou sobotu. Letos poprvé mělo setkání veteránů start a cíl na
zdejším Masarykově náměstí.

S Vladimírem Hronem si děti užily spoustu legrace i společné fotografování.
Foto: archiv DD Nový Jičín

Vítězslav Černoch je pozval na ukázky práce policistů a vystoupení klauna Kuky. Odpoledne přišel Vladimír Hron. Spolu s dětmi
zpívali a dělali si legraci. Pak se objevil Adolf Dudek s malůvkami,
pohádkami a humorným vyprávěním. Děti si ho zamilovaly.
Westernoví tanečníci předvedli několik tanců a poté přistoupili
k jejich výuce. Tančili úplně všichni. Následovalo opékání špekáčků, projížďka kočárem, střílení lukem, hádanky a hry. Děti dostaly
také spoustu dárků a sladkostí.
„Byl to fantastický den. Děkujeme panu Černochovi, městu Nový
Jičín a dalším a doufáme, že nás příště pozvou znovu. Bylo to
setkání dětí a zajímavých lidí, kteří mají srdce na pravém místě,“
shodly se děti z novojičínského dětského domova.

Škola zřídila knihovnu
Alexandra Habdasová, Dana Kirthová
Žáci Základní školy Komenského 66 mohou obohatit své jazykové vzdělávání o čtení v cizích jazycích. Umožní jim to nová knihovna, v níž najdou beletrii, slovníky, pohádky, zjednodušenou četbu,
odborné publikace a časopisy v anglickém, německém, ruském
a francouzském jazyce.
Zájemci si mohou vypůjčit také knihy v netradičních jazycích,
například ve španělštině, portugalštině, italštině a novořečtině.
Služeb knihovny mohou využívat nejen žáci školy, ale i široká
veřejnost. Otevřena je každé pondělí od 13.45 do 14.45 hodin
a pátek od 12.45 do 14.45 hodin v učebně číslo 63 (u školní jídelny). Podrobné informace s prezentací a seznamem knih najdete na
www.komenskeho66.cz.

Varroc otevřel své brány
Kateřina Škopková, tisková mluvčí
Den otevřených dveří pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky uspořádala ve svém novojičínském závodě společnost Varroc
Lighting Systems. Továrna, kdysi známá jako Autopal, se pro zájemce otevřela po deseti letech.
Navzdory nepříznivému počasí sem přišlo pět a půl tisíce lidí. Při
živé hudbě ABBA či Madonna Revivalu, respektive mladičké skupiny Retro Jokers, si rodiny užívaly připravených soutěží, zábavných
her a hlavolamů. Při odchodu děti dostaly balonky s logem firmy
a klauni na chůdách s radostí zapózovali při focení. Společnost
touto akcí oslavila první výročí působení na českém trhu pod novou
značkou.
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Nablýskaná historická auta přilákala stovky obdivovatelů.
Foto: Marie Machková

„Registrovali jsme sto devatenáct historických vozů a přes dvě
stě členů posádek. V porovnání s prvním ročníkem to bylo výrazně
více,“ uvedl pořadatel vyjížďky František Horák.
Veteránské vozy se letos vydaly na zámek v Lešné a do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Odpoledne se vrátily zpět na
novojičínské náměstí. Starosta Jaroslav Dvořák zde předal jednadvacet cen, včetně ocenění pro nejlépe zrekonstruovaný vůz a nejelegantněji oblečenou osádku.

Vyplňte dotazník a vyhrajte!
Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Vážení občané, město Nový Jičín vás žádá o spolupráci. Místní
akční skupina Lašsko, jejímž je město členem a která bude v programovacím období let 2014 – 2020 významným koordinátorem
a administrátorem finanční podpory z Evropské unie a národních
programů, připravuje strategický dokument, který ovlivní budoucí
rozvoj území. Pro jeho zpracování potřebuje znát vaše názory,
postřehy a nápady, jak by se měl region Lašsko dále rozvíjet. Do
přípravy strategie se můžete zapojit i vy. Stačí věnovat několik
minut zodpovězení otázek uvedených v dotazníku.
Dotazník obdržíte a můžete vyplnit od 1. listopadu do konce
tohoto roku v Návštěvnickém centru, Masarykovo náměstí 45,
na informačních místech ve vestibulu městského úřadu na Masarykově náměstí 1 a na Divadelní ulici 1, nebo na obecním živnostenském úřadu, Divadelní ulice 8 (v prvním patře nad sídlem
městské policie).
Jeho vyplněním pomůžete Místní akční skupině Lašsko i městu
Nový Jičín získat zpětnou vazbu v uvedené problematice. Odevzdané dotazníky slosujeme a výhercům věnujeme věcné ceny.
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Kouzelná noc ve Fokusu
Dana Dokládalová
První z deseti kouzelných nocí, plánovaných na tento školní rok,
proběhla z 27. na 28. září ve Středisku volného času Fokus. Třiapadesát dětí se rozdělilo do oddílů, kde s vedoucími vymyslely název a pokřik. Tentokrát jsme měli Bobry, Tygříky, Berušky, Skvělý
tým a Mimoně.

a řešit problémy, jež se ve třídě vyskytnou. Probíhá tady i výuka.
Koberec bývá místem společného i individuálního čtení dětí, prezentování jejich práce a hodnocení.
Program Začít spolu je náročný na přípravu, využívání pomůcek
a organizaci vzdělávacího procesu. Vyžaduje také důkladné proškolení učitelů. Možná i proto není na Moravě mnoho škol, které
ho využívají. Na Komenského 68 s ním mají více než desetileté
zkušenosti.

Školáci se baví matematikou
Lenka Daňková, Jana Sviderková
Na tradiční výuku zapomeňte! V Základní škole Komenského 66
se prvňáčci od letošního září učí zábavnou matematiku profesora
Milana Hejného. Žádné mechanické memorování, žádné předávání hotových poznatků! Učitelé vedou žáky k vlastní aktivitě, děti vše
objevují samy. Pomocí chytrých otázek se zamýšlejí nad úlohou
a samy přicházejí na řešení. Znalosti jsou pevnější a trvalejší a radost při objevování dítě motivuje. Žáci si ani neuvědomují, že se
učí, protože mají pocit, že luští hádanky a rébusy.

Kouzelnou noc ve Fokusu si všichni náramně užili.
Foto: Dana Dokládalová

Nejprve jsme společně vyrazili na Skalky, kde se konaly závody
v běhu pozpátku a skocích přes lavičky. Poté děti hledaly v lese
sladký poklad, a našly ho velmi rychle. Slunečné odpoledne jsme
si užili na průlezkách, skákáním přes lano a hrou vybíjené.
Po večeři se děti rozhodovaly, ve které dílně stráví čas. Tanečníci
trsali na diskotéce, výtvarníci tvořili draky, jimiž vyzdobili vestibul,
a sportovci cvičili a posilovali na tatami. Před večerním promítáním
pohádky si děti udělaly na tatami a žíněnkách pelíšky, dostaly popkorn a koukaly…
Ráno hned po snídani se vydaly na stezku odvahy… Ano, ráno!
Každý statečný účastník získal placku, sladkost, účastnický list
a informační leták o nocích následujících. Do příchodu rodiče se
pak nocležníci věnovali hrám, výrobě kožených přívěsků, kreslení
a balení. S dětmi a jejich plyšáky trávili čas nejen pracovníci Fokusu, ale i nadšení budoucí instruktoři. Všem se nám to moc líbilo!

Angličtina na horách
Jitka Žáková
V rámci rozšířené výuky cizích jazyků pořádáme pro žáky Základní školy Komenského 68 jazykové pobyty v přírodě. Každý podzim
vyjíždíme na tři dny na Sůkenickou, abychom se věnovali intenzivní
výuce angličtiny, němčiny nebo ruštiny.
Děti se tak mohou soustředit jen na tento předmět. Na horách se
naučí mnohem více než ve škole, zdejší prostředí navíc umožňuje
využít netradiční pojetí výuky. Ta probíhá dopoledne, odpoledne
i večer, převážně formou didaktických her, práce se slovníky a pracovními listy nebo soutěží. Nejoblíbenější jsou didaktické hry v přírodě, které nelze provozovat ve škole.

Děti se učí začínat spolu
Jitka Žáková
Příjemné a podnětné prostředí, pohodová atmosféra, vzájemná
pomoc a spolupráce, společná radost z dosažených výsledků – to
vše provází vzdělávací program Začít spolu, ve kterém probíhá výuka v Základní škole Komenského 68.
Učitelé vedou žáky k aktivnímu získávání a zpracování informací,
ale také k přemýšlení o získaných vědomostech a jejich významu.
Výukové metody rozvíjejí tvořivost dětí a jejich vzájemnou spolupráci, zároveň podporují samostatný rozvoj každého žáka podle
jeho schopností.
Ve třídách jsou knihovna, učební pomůcky a interaktivní tabule, nechybí ani koberec. Na něm se denně odehrává komunikační
kruh. Děti se zde učí vyjadřovat, diskutovat, naslouchat druhým
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Prvňáčci z Komenského 66 v hodině zábavné matematiky.
Foto: Martina Balová

Tato metoda rozvíjí samostatné myšlení u všech žáků, včetně
těch slabších. Při výuce slouží učebnice profesora Hejného a jeho
kolektivu i speciální praktické pomůcky. S pomocí krokovacího
pásu se děti naučí počítat i záporná čísla. Prostřednictvím zvířátek
dědy Lesoně se naučí pochopit počet a sílu. Ve výuce žáci pracují
v různých prostředích, jakými jsou pavučinky, autobus, výstaviště,
geodesky, parkety, stavby z krychlí…
Tak si budují matematická schémata a rozvíjejí logické myšlení.
Nepočítají jen sloupečky příkladů. Matematika se stává předmětem, který děti baví. Věříme, že matematika se stane v naší škole
oblíbeným předmětem nejen v nižších ročnících, ale později i ve
vyšších třídách.

Pomohou obětem kriminality
Luboš Šťastný, středisko Probační a mediační služby
Od letošního srpna platí nový zákon o obětech trestných činů.
Patnáctého října se na Okresním státním zastupitelství v Novém Jičíně uskutečnila první schůzka multidisciplinárního týmu
pro oběti trestné činnosti. Zúčastnili se jí zástupci institucí, které
v dané oblasti působí.
Členové týmu se vzájemně informovali o podpoře, kterou obětem trestné činnosti poskytují, a dohodli se na vytvoření letáku
s kontakty na subjekty, jež mohou obětem podat informace
i praktickou pomoc. Leták bude k dispozici od ledna 2014 například ve služebnách Policie ČR, v občanské poradně a středisku
Probační a mediační služby ČR.
Oběti trestných činů se mohou každý pracovní den obracet na střediska Probační a mediační služby, působící ve
všech soudních okresech České republiky. Poskytnuté služby
jsou bezplatné! V Novém Jičíně tato instituce sídlí na adrese Divadelní 879/3. Doporučujeme schůzku si nejprve domluvit
telefonicky na číslech 556 701 815 nebo 731 692 775.
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Nový Jičín průmyslový
Lenka R. Chobotová
Dne 16. června 1909 přelétly nad městem Nový Jičín dva balony.
V době, kdy se zdejší obyvatelé o balonech dočítali pouze v místním tisku, a vylepšený armádní aerostat byl jen dalším z mnoha
dokladů úžasného technického pokroku doby, musely být dojmy
z vlastního prožitku mnohonásobně větší.
A co teprve, když si mohli své rodiště, střechy svých domů, dvorky, uličky i náměstí poprvé prohlédnout z mnohem větší výšky, než
jen například z věže farního kostela, a to na fotografii pořízené přímo z balonu.

Výroba sukna Nový Jičín proslavila již ve středověku. Produkce se vyvážela do Polska, Uher, Švýcarska, Haliče, balkánských
zemí a Turecka. V osmnáctém století se tak Nový Jičín stal největším městem v Přerovském kraji a vedle Jihlavy a Brna také
největším soukenickým městem na Moravě.
Následující století s sebou přineslo mechanizaci odvětví. Ve
městě vzniklo kolem třiceti menších textilních továren. První dvě
soukenické továrny založil Ferdinand Döpper už v letech 1832
a 1839. Velké podpory se však ani od svých kolegů, ani zaměstnanců nedočkal. Zavádění mechanizace do výroby vedlo v roce
1848 k několika bouřím soukenických mistrů proti továrnám
a strojům, při kterých musela zasahovat i národní garda. Na konci
devatenáctého století pak stopy po samostatných soukenických
mistrech mizí úplně.
Od druhé poloviny devatenáctého století až do dvacátých let století následujícího existovalo v Novém Jičíně několik textilních továren na sukno, lodenové, huněné, flanelové a vlněné zboží. Největší z nich vlastnila rozvětvená rodina Preisenhammerů.
V poslední třetině devatenáctého století vznikají i kloboučnické
továrny, které brzy počtem dělníků a objemem vývozu předstihly
i doposud vedoucí textilní průmysl. Nový Jičín se tak stal celosvětově známým kloboučnickým střediskem. Nejvýznamnější byly
továrny firmy J. Hückel’s Söhne z roku 1867, Antona Peschela
z roku 1870 a bratří Böhmů z roku 1908.

Celkový pohled na kloboučnickou továrnu J. Hückel’s Söhne.
Foto: archiv Muzea Novojíčínska

V té době už měl Nový Jičín za sebou velké budovatelské a stavitelské období konce devatenáctého století. Mohl se pochlubit reprezentativními budovami, několika významnými podniky, dokonce
dvěma vlakovými nádražími, plynárnou i vodárnou. Pohled jistě impozantní, i z té ptačí výšky.
Současná
podoba
centra města byla sice
dána již při jeho založení, potažmo při rekonstrukci po požáru roku
1503, k největším stavebním změnám však
v Novém Jičíně došlo
právě v devatenáctém
století. Podpořeno hospodářským vzestupem,
dočkalo se město své
okružní třídy, lemované
sídly správních institucí.
V roce 1850 se Nový
Jičín stal sídlem nejen
okresního hejtmanství,
ale také berního úřadu
Augustin Hückel – jeden z pokračovatelů klo- a okresního i krajského
soudu. A na okraji města
boučnické tradice.
Foto: archiv Muzea Novojičínska se objevily tovární provozy, pravá příčina i následek tohoto rozkvětu. Někdy šlo o závody nové, jako například
státní tabáková továrna, v jiných případech se jen některý z podniků přestěhoval do větších prostor z původních, nadále nepostačujících dílen v centru.
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Pohled do zdobírny v továrně firmy J. Hückel’s Söhne.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Mezi další významné
tovární provozy patřila
produkce lehkých kočárů - bryček, vyráběných
v Novém Jičíně od roku
1817. Pod názvem „najtičajnky“ byly vyváženy i do
Haliče a Ruska. Největším
podnikem byla doutníková
a tabáková továrna, která v Novém Jičíně vznikla
ve druhé polovině devatenáctého století. Zřídil ji
stát roku 1870 na žádost
městské rady. O deset let
později zaměstnávala na
2 500 dělníků, převážně
žen.
Dalším velkým podnikem
Josef Rotter proslul výrobou kočárových byla továrna zemědělských
svítilen. Foto: archiv Muzea Novojičínska strojů a slévárna s obchodním zázemím v Haliči a na Balkáně, která se vyvinula ze strojírenské dílny Karla Drößlera. Kočárové svítilny začal Josef Rotter
vyrábět roku 1879, o třináct let později však přesunul výrobu do
Šenova. Známou se stala rovněž Neusserova továrna na varhany
a harmonia.
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Významným výrobcem textilu byla továrna rodiny Preisenhammerů.
Foto: archiv Muzea Novojičínska

Kromě těchto podniků byly v Novém Jičíně závody na výrobu kovového zboží, nábytku, kartáčů, slivovice, borovičky, likérů
a rumu a dva parní mlýny. Majitelé průmyslových závodů se hlásili převážně k německé národnosti. V roce 1869 zde vznikla také
soukromá plynárna, kterou město roku 1892 odkoupilo. V témže
roce byla vybudována i vodovodní síť. A elektrárna sloužila městu
od roku 1911. Všechny tyto podniky významně navýšily městský
rozpočet a zlepšily životní podmínky místních obyvatel.
Dělníci se sdružovali nejen v českých, ale i německých odborech. Tradici dělnických sociálních spolků a hnutí v Novém Jičíně
lze sledovat od 12. září 1869, kdy tady založili dělnický vzdělávací
a podpůrný spolek. Jeho zástupce se v roce 1874 zúčastnil ustavujícího sjezdu rakouské sociální demokratické strany v Neudörflu,
o osm let později vznikl spolek Všeobecné dělnické a nemocenské
pokladny.
Město Nový Jičín tak bylo na přelomu devatenáctého a dvacátého století významným hospodářským a správním centrem regionu
Kravařsko.

Cesta Klubu rodáků do Vídně (a zase zpátky)
Lenka R. Chobotová
Další z řady poznávacích a studijních zájezdů Klubu rodáků
a přátel, tentokráte do Rakouska, opět neomylně prokázal, jak důležité bylo město Nový Jičín se svými významnými rodáky nejen
pro dějiny habsburské monarchie, ale také Evropy, potažmo celého světa. Většina novojičínských rodáků, jejichž životní osudy byly
námětem této výpravy, členům klubu a účastníkům pravidelných
přednášek není neznámá. Cesta však prokázala mírou více než
vrchovatou, že je stále co a koho objevovat.
První zastávka účastníky letošní výpravy zavedla do kláštera
Heiligenkreuz, působiště pátera Dominika Bilimka, významného
přírodovědce, botanika, cestovatele a kustoda muzejních sbírek
na zámku v Miramare a mecenáše muzea v Novém Jičíně. V doprovodu správce klášterních uměleckých sbírek pátera Romana
Nägele jsme po krátké společné modlitbě u Bilimkova hrobu položili kytici.

Přijetí členů Klubu rodáků a přátel města na hradě Rabenstein u Grazu.
					
Foto: Pavel Wessely

Vřelého přijetí se výpravě dostalo na hradě Rabenstein, působivé ukázce využití tepelného čerpadla v praxi. A zároveň pomníku
vynálezce tohoto přístroje, dalšího novojičínského rodáka Petera
rytíře von Rittingera. Jeho jménem na tomto hradě také pravidelně
udílejí cenu za inovace v oboru. Tepelné čerpado na hradě Rabenstein využívají k vytápění celého hradního komplexu.
První noc strávili účastníci zájezdu v Grazu, působišti Wilhelma
Haase, pozdějšího správce vídeňské univerzitní knihovny a spoluzakladatele Spolku Novojičínských ve Vídni. Na místní univerzitě
získal diplom doktora práv Heinrich Preissenhammer, jeden z nejslavnějších novojičínských starostů konce devatenáctého století.
Vídeň, hlavní cíl poznávací a studijní cesty a bývalá metropole
mocnářství, v minulosti přitahovala novojičínské rodáky nejen svou
blízkostí, ale také většími možnostmi uplatnění. Pod energickým
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vedením Moniky Katrycz, vídeňské členky Klubu rodáků a přátel, se
v areálu Hofburgu výprava vydala nejprve do Marie-tereziánského sálu, který lunetami vyzdobil novojičínský rodák, malíř Eduard
Veith. Po průchodu městem s krátkými zastaveními u turisty méně
vyhledávaných, ale neméně zajímavých pamětihodností v centru,
jsme celou odpolední část programu zasvětili napínavému pátrání
po nástropní malbě „Mecenáši domu Habsburků“ Julia Bergera
v Kunsthistorisches Museum. Před nedávnem restaurovaná malba se účastníkům výpravy předvedla vpravdě v těch nejlepších
barvách.
Druhý vídeňský den, podbarvený příznačným podzimně nevlídným sychravým počasím, patřil místům posledního odpočinku
slavných novojičínských rodáků. Zástupci klubu položili kytice
a věnec postupně na hrobech malířů Eduarda Veitha, Julia Bergera a sochaře Franze Barwiga. Každé zastavení na příslušných
hřbitovech doplnili krátkým připomenutím nejdůležitějších údajů
o životě a díle těchto umělců. U hrobu sochaře Franze Barwiga
se s cestovateli pozdravila i dr. Pour, vnučka tohoto významného
sochaře a autora sousoší „Tančících Kunvalďanů“ na novojičínské
kašně.
Poslední den výpravy započal v Klosterneuburgu. Mährisch-Schlesisches Heimatmuseum (Moravsko-slezské vlastivědné muzeum) se sídlem ve vile Rostock je věnováno od přízemí až po půdu
vzpomínkám bývalých německých obyvatel Moravy a Slezska. Za
cíl si ve své odborné práci dává udržení a šíření kolektivní kulturní
paměti a tradic i pro budoucí badatele, bez jakéhokoliv politického
podtextu. Na náměstí před velkolepým klášterem Klosterneuburg
se v doprovodu svého manžela s výpravou rozloučila i neúnavná
a obětavá průvodkyně vídeňské části cesty Monika Katrycz.
Závěrečnou zastávkou u dalšího novojičínského rodáka, v tomto
případě stále ještě aktivně činného a v plné práci, se stala exkurze
v rodinném podniku Bannert v Obermarkersdorf, v rakouské Weinviertel. Úspěšné vinařství, produkující lahodná vína vysoké kvality
pod vedením syna novojičínského rodáka Manfreda Bannerta, je
samo o sobě dokladem usilovné práce jeho majitelů. Návštěva
proslulých sklepení a chodeb pod historickým jádrem nedalekého
vinařského města Retz se pak stala příjemnou závěrečnou tečkou,
po níž autobus se spokojenými účastníky zamířil k domovu.
Letošní studijní a poznávací zájezd po stopách významných novojičínských rodáků tak splnil své zadání bezezbytku. Dotyční velcí
mužové s novojičínskými kořeny byli obyčejní lidé s obyčejnými
přáními a sny, pocházející navíc mnohdy ze skromných poměrů.
Stejně jako my měli silnou vazbu na rodné město, k němuž se hrdě
hlásili. Jejich houževnatost, pracovitost a odhodlání nám o to více
mohou být povzbuzením a inspirací. Nezbývá než doufat, že silný
novojičínský genius loci bezpochyby vydá nové vážené významné
rodáky i pro budoucí generace obyvatel našeho města. Pro větší
slávu Nového Jičína i jako cíle další možné studijní poznávací cesty
za místní hrdostí. Kdoví? Možná už chodí mezi námi.
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Puellae et pueri v Bratislavě
Andrea Dostálová
Slovenská metropole hostila druhý ročník mezinárodního soutěžního festivalu Bratislava cantat. Od desátého do třináctého října
mohli všichni přítomní slyšet kvalitní sborovou, ale i orchestrální
hudbu. Po třech letech se sem z Nového Jičína vydal i středoškolský smíšený sbor Puellae et pueri.

Puellae et pueri vybojoval v Bratislavě stříbrné pásmo.
Foto: Andrea Dostálová

Poprvé za svou existenci obdržel pozvání na zahajovací koncert
do Jezuitského kostela jako hostující sbor. V pátek pak všechny
čekal soutěžní program v prostředí Primaciálního paláce. Puellae
et pueri si mimo jiné připravil i nejtěžší skladbu svého repertoáru:
Ubi caritas et amor skladatele Mortena Lauridsena. Sbor podal vynikající výkon, který umocnil profesionální klavírní doprovod Marie
Válkové.
V sobotu pak ještě všechna tělesa absolvovala menší koncert
– volný program – v hudebním sále Klarisky. Novojičínský sbor
roztleskal zaplněný sál svými tradičními skladbami: Afrika či Short
people. Stříbrné pásmo – to zlaté nám uteklo o pouhých šest desetin bodu – je dalším střípkem do naší letošní mozaiky získaných
pásem.

72 hodin – Ruku na to!
Iva Bártová
Uspořádat co nejvíce akcí, spojených například s opravami autobusových zastávek, úklidem parků a pomocí potřebným lidem takový byl cíl druhého ročníku akce 72 hodin – Ruku na to, do které
se od desátého do třináctého října v celém Česku zapojilo přes
sedmnáct a půl tisíce dobrovolníků.
Stranou nezůstala ani Základní škola Komenského 66. Vyzbrojeni čelenkami a nářadím jsme se vrhli do zvelebení okolí školy.
Přestože se o úseky spravedlivě dělíme a čisté se je snažíme udržovat po celý rok, míst k úklidu se našlo dost.
Startovní výstřel zazněl jedenáctého října v poledne. V plánu
jsme měli zbavit odpadků, větví a plevele veškerá volná prostranství, která jsme nejen vyčistili, ale nasbíraný odpad také roztřídili.
Po necelé hodině a půl bylo hotovo a my jsme se mohli vydat do
školní jídelny na zasloužený oběd.

Pochod podpořil psy v nouzi
Soňa Kafková
První charitativní pochod uspořádalo jedenadvacátého září v Novém Jičíně občanské sdružení Pomoc psům Novojičínsko. Zúčastnilo se ho přes třicet lidí, někteří až z Olomouce a Havířova. Přivedli
i své pejsky, několik jich pocházelo z útulků.
Účastníci pochodu symbolicky podpořili pejsky v nouzi. Výtěžek
ve výši 6 873 koruny pořadatelé věnují na další pomoc zvířatům.
Pro velký úspěch a zájem účastníků se občanské sdružení rozhodlo pořádat tuto akci častěji.
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Pozvánky
 Školáci mohou kreslit Laudona
Návštěvnické centrum Nový Jičín vyhlašuje výtvarnou soutěž
Nakresli Laudona, určenou žákům obou stupňů základních škol.
Cílem je zvýšit povědomí o této významné osobě, která v našem městě roku 1790 zemřela. Uzávěrka soutěže bude v pátek
22. listopadu. Z doručených obrázků Návštěvnické centrum
uspořádá výstavu ve své galerii v Laudonově domě. Na ní veřejnost vybere nejzdařilejší dílo. Vyhlášení výsledků se uskuteční
v pondělí 6. ledna.
 Květinářství uspořádá adventní výstavu
Adventní výstava proběhne od pátku 22. do neděle 24. listopadu v květinářství Klosovi na ulici K Nemocnici. Návštěvníkům
nabídne ke koupi nebo inspiraci ručně vyrobené adventní výrobky
– věnce, svíčky a výzdobu interiérů bytů a firem. Těšit se mohou
na novou vánoční image a moderní aranžmá, které se snoubí
s tradicemi těchto svátků. Připraveno bude také stylové prostředí,
vánoční cukroví, svařené víno a posezení u kávy.
 Sbor Puellae et pueri pořádá vánoční koncerty
Cyklus vánočních koncertů uspořádá středoškolský smíšený
pěvecký sbor Puellae et pueri na různých místech Novojičínska.
Ve čtvrtek 28. listopadu v 18.00 hodin představí posluchačům
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně cyklus Jiřího Pavlici Missa brevis. Ve středu 4. prosince v 19.00 hodin vystoupí ve stejnojmenném kostele ve Veřovicích a v neděli
15. prosince v Šenově u Nového Jičína. Na obou koncertech zazní adventní a sakrální skladby. Bližší informace najdete na www.
andrea-dostalova.cz, odkaz Puellae et pueri.
 Vánoční jarmark na náměstí
V Novém Jičíně proběhne poslední, zato největší tržní akce
roku – tradiční Vánoční jarmark. Začne v pátek 29. listopadu,
kdy Masarykovo náměstí zaplní dřevěné prodejní městečko. Návštěvníci se po celou dobu budou moci pobavit, něco dobrého
ochutnat a užít si kulturní program, ale především nakoupit dárky.
V nabídce bude zejména vánoční a rukodělné zboží (keramika
a výrobky ze dřeva, ozdoby, přívěsky) a občerstvení (čaje, cukroví, perníky, marcipán, medovina, svařené víno, speciality na
roštu, párky, řeznické speciality, klobásy a sýrové korbáčiky),
dále sklo, galanterie, bižuterie, parfumerie, hračky, textil a další. Prodej bude probíhat také na prodejních stolech v podloubí.
S doprovodným programem a rozmístěním stánků, včetně jména
prodejce, občany seznámíme v samostatném letáčku.
 Do knihovny na Den pro dětskou knihu!
Městská knihovna připravila na sobotu 30. listopadu Den pro
dětskou knihu, který bude součástí stejnojmenné celostátní akce.
Letošním hostem bude výtvarník a ilustrátor Adolf Dudek, který
kreslí převážně pro děti. V městské knihovně vystoupí s interaktivní show Malujeme Vánoce. Zábavnou formou dětem představí
celý předvánoční čas od první adventní neděle po Štědrý den.
Chybět nebudou ani soutěže, při nichž si děti užijí radost nejen
z kreslení. Program tradičně obohatí předvánoční prodej nových
knih za výhodné ceny. První vystoupení začne v 9.00 hodin,
druhé v 11.00 hodin. Podrobný časový program najdete na
www.knihovnanj.cz. Kapacita míst pro děti je omezená, proto přijímáme rezervace předem!

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce v pátek 8. listopadu v 17.00
hodin do klubovny na baště
městského opevnění na derniéru výstavy výtvarných děl Šárky
Hyklové. Ve čtvrtek 14. listopadu v 16.30 hodin se v Muzeu
Novojičínska uskuteční přednáška Jana Zemánka, věnovaná probíhající výstavě současného výtvarného umění Akce těla II. V pondělí 18. listopadu v 16.30 hodin zahájíme v klubovně na baště
městského opevnění výstavu vybraných snímků z fotosoutěže čtenářů Novojičínského zpravodaje, spojenou s besedou autorů. Ve
středu 20. listopadu v 16.30 hodin zde pořádáme besedu Pavla
Wesseleho, jejíž součástí bude promítání filmu o historii Kravařska.
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Listopad 2013
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
 Neděle 3. listopadu v 19.00 hod. • KAISER &
LÁBUS VÝPRODEJ • Odřich Kaiser a Jiří Lábus ve výběru těch 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.
 Pátek 8. listopadu v 19.00 hod. - malý sál • Marc Camoletti:
LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST • Na počátku byla láska, pak přišla nevěra a geniální plán na pomstu. Komedie jednoho z nejúspěšnějších
francouzských autorů. V režii Milana Barona hrají J. Bezdomnikov,
M. Baron, A. Kupková, B. Režná, D. Honešová, I. Pitrunová.
 Pátek 15. listopadu v 19.00 hod. • Pierre Palmade, Christophe Duthuron: NA ÚTĚKU • Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou obyčejných žen. V režii Ladislava Smočka hrají Jana
Štěpánková a Zlata Adamovská. Předplatné skupiny A.
 Sobota 16. listopadu v 16.00 hod. • Jarmila Stoklasová: O VLKU
A KŮZLÁTKÁCH • Veselá pohádka se spoustou písniček o mlsném vlkovi
a chytrých kůzlatech. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
 Pátek 22. listopadu v 19.00 hod. • Patrik Hartl: SOUKROMÝ SKANDÁL
• Mladý zadlužený manažer se pokusí kvůli penězům svést svou stárnoucí
nadřízenou. V režii Patrika Hartla hrají Eva Holubová, Kryštof Hádek, Maroš
Kramár, Kristýna Fuitová–Nováková, Aleš Hemala. Předplatné skupiny P.
 Pondělí 25. listopadu v 19.00 hod. • BESÍDKA 2013 • Tradiční Besídka v každoroční obměně s nejlepšími nápady, písněmi a scénkami
v podání samotných autorů - David Vávra, Jiří Burda, Milan Šteindler, Tereza Kučerová, Lenka Andelová, Jana Hanáková, František Váša.
Připravujeme:
 Sobota 7. prosince v 19.00 hod. • PERLY SWINGU 2 • Koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers.
 Neděle 8. prosince v 16.00 hod. • Josef Kolář – Petr Prchal: KOCOUREK MODROOČKO • Příhody kočičího kluka a jiných chlupatých
čtvernožců v muzikálové pohádce s písničkami Marka Ebena. Předplatné
skupiny Čtyřlístek.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Pondělí 4. listopadu – středa
6. listopadu v 17.30 hod. • ENDEROVA HRA • Výpravný film podle slavné stejnojmenné knihy s Harrisonem
Fordem a Benem Kingsleym. Akční/dobrodružný/sci-fi. Do 12 let nevhodné,
115 min., titulky.
 Pondělí 4. listopadu – středa 6. listopadu ve 20.00 hod. • ZMIZENÍ •
Hugh Jackman a Jake Gylenhaal ve filmu, který přiková diváky do sedadel.
Drama/krimi/ thriller. Do 15 let nepřístupné, 146 min., titulky.
VÍKEND SE SUPERHRDINY
 Čtvrtek 7. listopadu v 17.00 hod. • AVENGERS • 3D • Super hrdinský
tým všech dob bojuje za záchranu světa. Akční/sci-fi. Do 12 let nevhodné,
146 min., dabing.
 Čtvrtek 7. listopadu ve 20.00 hod.
THOR: TEMNÝ SVĚT • 3D • V další velkolepé marvelovské adaptaci, navazující na film Avengers, asgardský bůh hromu Thor usiluje o mír v celém
vesmíru. Akční/dobrodružný/fantasy. Do 12 let nevhodné, 111 min., titulky.
 Pátek 8. listopadu v 17.00 hod. • MUŽ Z OCELI • Superman – jeden
z nejuznávanějších hrdinů všech dob. Akční/fantasy. Do 12 let nevhodné,
148 min., titulky.
 Pátek 8. listopadu ve 20.00 hod. • THOR: TEMNÝ SVĚT • 3D Anotace k filmu viz výše.
 Sobota 9. listopadu v 17.00 hod. • THOR: TEMNÝ SVĚT • 3D •
Anotace k filmu viz výše.
 Sobota 9. listopadu ve 20.00 hod. • IRON MAN 3 • 3D • Zahnán do
kouta, bude Tony Stark nucen přežít pouze pomocí svých vynálezů. Akční/
sci-fi. Do 12 let nevhodné, 129 min., dabing.
 Neděle 10. listopadu v 17.00 hod. • THOR: TEMNÝ SVĚT • 3D •
Anotace k filmu viz výše.
 Neděle 10. listopadu ve 20.00 hod. • WOLWERINE • 3D • Hugh
Jackman se v novém dobrodružství ocitne v Japonsku, kde otestuje svou
nesmrtelnost na ostřích samurajských mečů. Dobrodružný/sci-fi. Do 12 let
nevhodné, 126 min., titulky.
 Pondělí 11. listopadu – středa 13. listopadu v 17.30 hod. • BATTLE
OF THE YEAR: THE DREAM TEAM • 3D • Battle ofthe Year je pro tanečníky breakdance něco jako olympiáda. Hiphopový magnát najme kdysi
schopného trenéra, aby sestavil hvězdný tým. Taneční. Přístupné bez omezení, 109 min., titulky
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 Pondělí 11. listopadu – středa 13. listopadu ve 20.00 hod. • U KONCE SVĚTA • Suchá britská komedie Edgara Wrighta završuje volnou trilogii žánrových parodií. Komedie/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 109 min., titulky.
 Čtvrtek 14. listopadu – pátek 15. listopadu v 17.30 hod. • BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH • Aby přežily, musejí pít lidskou krev. Když začnou
v městečku za záhadných okolností umírat lidé, jejich tajemství se začne
šířit a temná minulost je pomalu dohání. Drama/fantasy/thriller. Do 12 let
nevhodné, 118 min., titulky.
 Čtvrtek 14. listopadu – pátek 15. listopadu ve 20.00 hod. • LÁSKY ČAS • Richard Curtis stvořil další nezapomenutelný kousek, při němž
vám bude zatraceně dobře. Romantická komedie. Do 12 let nevhodné,
123 min., titulky.
 Sobota 16. listopadu – neděle 17. listopadu v 17.30 hod. • LÁSKY
ČAS • Anotace k filmu viz výše.
 Sobota 16. listopadu – neděle 17. listopadu ve 20.00 hod. • PŘÍBĚH
KMOTRA • Podle bestselleru Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Vzestup
a pád člověka, který se od kšeftování s digitálními hodinkami vypracoval na
šedou eminenci české politiky. Do 12 let nevhodné, 99 min., česky.
 Neděle 17. listopadu v 15.30 hod. • KRTEK O VÁNOCÍCH • Pásmo
pro nejmenší diváky. Animovaný. Přístupné bez omezení, 68 min., česky.
 Pondělí 18. listopadu – středa 20. listopadu v 17.30 hod. • KŘÍDLA
VÁNOC • Nejen vánoční příběh o síle našich přání. Richard Krajčo, Vica
Kerekes, Jakub Prachař a David Novotný si mohou něco přát. Jejich život
se tak rozeběhne směrem, který si sami určili. Drama/komedie. Přístupné
bez omezení, 110 min., česky.
 Pondělí 18. listopadu – středa 20. listopadu ve 20.00 hod. • CRAZY
JOE • Jeho minulost jej dožene k vojenskému soudu. V touze po pomstě
se přidává k londýnskému podsvětí, kde bere spravedlnost do svých rukou.
Akční/thriller. Do 12 let nevhodné, 100 min., titulky.
 Čtvrtek 21. listopadu – pátek 22. listopadu v 17.30 hod. • RIVALOVÉ • Niki Lauda a James Hunt – skutečný příběh věčných rivalů. Dokonalý
profesionál versus neodolatelný playboy. Společnou mají nezkrotnou touhu po vítězství v závodech plných zvratů, nebezpečí a blízkosti smrti. Akční/
životopisný. Do 12 let nevhodné, 123 min., titulky.
 Čtvrtek 21. listopadu – neděle 24. listopadu ve 20.00 hod. • INSIDIOUS 2 • Duchařský horor krále tohoto žánru Jamese Wana. Rodina Lambertů se snaží odhalit příčiny záhadného propojení s duchovním světem.
Horor. Do 15 let nepřístupné, 108 min., titulky.
 Sobota 23. listopadu – neděle 24. listopadu v 17.30 hod. • PTAČÍ ÚLET • Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán
s cílem vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce.
Animovaný/komedie. Přístupné bez omezení, 91 min., dabing.
 Pondělí 25. listopadu – středa 27. listopadu v 17.30 hod. • MAFIÁNOVI • Někdo tomu říká organizovaný zločin, jiný rodina. Napínavý thriller
s hvězdným obsazením z rukou Luca Bessona. Krimi/komedie. Do 12 let
nevhodné, 111 min.,titulky.
 Pondělí 25. listopadu – středa 27. listopadu ve 20.00 hod. • KAPITÁN PHILLIPS • Skutečný příběh Richarda Phillipse, jehož nákladní loď
unesli somálští piráti. Režisér Paul Greengrass do titulní role obsadil oscarového Toma Hankse. Drama. Přístupné bez omezení, 134 min., titulky.
 Pátek 29. listopadu v 16.30 hod. • HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
• 3D • Před prosincovou premiérou druhé části trilogie filmové adaptace
J. R. si můžete připomenout první část cesty Bilbo Pytlíka. Dobrodružný/
fantasy. Přístupné bez omezení, 164 min., dabing.
 Pátek 29. listopadu – neděle 1. prosince ve 20.00 hod. • APOKALYPSA V HOLLYWOODU • Divoký večírek šesti kamarádů se změní v boj
o život. Akční/komedie. Do 15 let nepřístupné, 107 min., titulky.
 Sobota 30. listopadu – neděle 1.prosince v 17.30 hod. • MATURITA
• Česká crazy komedie. Nadšenec pro elektroniku a počítače Martin se
vsadí s kamarády, že se nabourá do ministerského serveru a stáhne zadání maturitních otázek. Přístupné bez omezení, 90 min., česky.

Návštěvnické centrum nabízí:
• Unikátní expozici věnovanou technologickému
procesu výroby klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, kde si můžete vyzkoušet klobouky
jak fyzicky, tak i interaktivně.
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení včetně komentované procházky expozicí.
• Do soboty 30. listopadu - galerie Návštěvnického centra
FOTOGRAFIE A FOTOMONTÁŽE
Výstava fotografií Rudy Stančíka.
• Kupte si knihu s pohlednicemi města!
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. Knihu lze
zakoupit v Návštěvnickém centru, Masarykovo nám. 45/29, tel.
556 711 888, 556 768 288, www.mestoklobouku.cz.
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Muzeum Novojičínska
Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstavy:
 Do úterý 31. prosince – nádvoří Žerotínského zámku • PO STOPÁCH ŽEROTÍNŮ • Putovní výstava o historii rodu Žerotínů - ve spolupráci
s Muzeem Komenského v Přerově a městem Přerov.
 Do pátku 31. ledna – Nová galerie • AKCE TĚLA II • Výstava členů
výtvarného spolku Arkáda a jejich hostů k odkazu tvorby Antona Koliga.
 Pátek 22. listopadu – neděle 12. ledna – Rytířský sál a Kamenná
síň • KOUZLO VÁNOČNÍHO STROMU • Tradiční a současné vánoční
dekorace. Vernisáž ve čtvrtek 21. listopadu v 17.00 hod.
Muzejní čtvrtky:
 Čtvrtek 7. listopadu v 16.30 hod. – Trámový sál • Z DĚJIN NOVÉHO JIČÍNA V LETECH 1945 – 2004 • Přednášet bude Nina Pavelčíková,
profesorka Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Vstupné 30 Kč.
 Čtvrtek 14. listopadu v 16.30 hod. • AKCE TĚLA 2 • Přednáška
Jana Zemánka k probíhající výstavě současného výtvarného umění.
Ostatní akce:
 Úterý 12. listopadu v 16.30 hod. – Trámový sál • S NAMI BOG...
Přednáška archeologa Pavla Stabravy o životě na Velké Moravě v době
příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Spoluúčinkuje Chrámový sbor ze
Štramberka s písněmi z liturgie sv. Jana Zlatoústého. Vstupné 30 Kč.
 Sobota 30. listopadu od 8.30 do 14.00 hod. • MIKULÁŠSKÝ JARMARK • Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku s kulturním
programem. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Otevírací doba: úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
neděle
9.00 – 16.00
Tel.: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz

Výstavy:
 Do pátku 25. listopadu - výstavní
síň Stará pošta •
ELIŠKA ILIASOVÁ • Výstava obrazů a fotografií. Otevřeno Po – Pá od 9.00 do 11.00 a od 14.30 do 17.00
hod.
 Do soboty 30. listopadu – Čajovna Archa • PETRA ŠROMOVÁ - FOTKY • Běžný život ztvárněný neběžným pohledem skrze neúprosné oko fotoaparátu.
 Do pátku 20. prosince - Městská knihovna –
v hodinách pro veřejnost • ZIMA NEJEN LADOVSKÁ • Výstava pohlednic a blahopřání s Ladovými veselými obrázky
ze soukromé sbírky.
Akce:
 Pátek 1. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • PRVNÍ HOŘE •
Večírek s jednou z nejvýraznějších skupin naší nezávislé rockové scény. Vstupné 80/120 Kč.
 Sobota 2. listopadu ve 20.00 hod. – Coffeemusic bar • MURKY
AJAR • Jedna z mála českých kapel, u níž se dalo s přivřením oka
skloňovat jméno Sonic Youth. Vstupné 50 Kč.
 Úterý 5. listopadu v 19.00 hod. - Coffeemusic bar • PODZEMNÍ
MODERNA XVIII. – ART ZOYD • Poslechový večer – francouzská
avantgarda na bitevním hudebním poli. Provázet bude Satty.
 Úterý 5., 12., 19. a 26. listopadu od 18.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
 Středa 6. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • BESEDA
„O ŽIVOTĚ“ • Beseda a workshop o našich životech, vývoji, změnách
a pochopení souvislostí. Přednáší Lucie Hovjacká. Vstupné 70 Kč.
 Pátek 8. listopadu ve 20.00 hod. - Klub Galerka • JINDRA HOLUBEC • Koncert industriálního folkaře v doprovodu Paula Magnusona
a Pavla Dirdy (Guločar). Vstupné 30/50 Kč.
 Sobota 9. a 23. listopadu v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Sobota 9. listopadu v 17.00 hod. – Čajovna Archa • POZITIVNÍM
MYŠLENÍM KE ZDRAVÍ • Přednáška a workshop Jiřího Vítka a Petry
Vítkové-Martochové. Vstupné 100/80 Kč (studenti, důchodci).
 Středa 13. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • KAMBODŽA – ZTRACENÝ KLENOT ASIE • Cestopisná projekce a povídání Baziho z Kudrny. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 14. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • WORKSHOP PSYCHOHER • Psychologický workshop pro laiky i studenty
psychologie. Vstupné 70 Kč.
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 Čtvrtek 14. listopadu v 18.00 hod. – Klub Galerka • ČERTŮV
MLÝN A JINÉ KRATOCHVILNÉ PŘÍBĚHY • Divadlo podle pověstí
z Nového Jičína a okolí sehrají studenti zdejšího gymnázia a SOŠ.
 Pátek 15. listopadu ve 20.00 hod. – Coffeemusic bar • RADIMOVA KAPELA KAREL • Koncert jedné z nejzvučnějších akustických
formací u nás. Vstupné 30/50 Kč.
 Sobota 16. listopadu ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • VLADIVOJNA LA CHIA • Acoustic-pop z Prahy v podání zpěvačky, skladatelky, textařky a výtvarnice. Vstupné 70 Kč.
 Úterý 19. listopadu v 18.15 hod. – Městská knihovna • SLOVO – MOCNÝ NÁSTROJ KOMUNIKACE • Přednáška kinezioložky
a terapeutky Ivany Mutinové o komunikačních technikách, s nimiž lze
řešit konflikty nebo nedorozumění. Kapacita míst je omezena, možnost
rezervace.
 Středa 20. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • NEŽ SE
FILM NAUČIL MLUVIT • Exkurs historika Daniela Hermana do počátků světové kinematografie. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 22. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAMES
HARRIES • Koncert výjimečného skladatele, folk-rockového zpěváka
a kytaristy z Manchesteru. Vstupné 70/100 Kč.
 Sobota 23. listopadu ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • ŠANSONIKA A RENÉ SOUČEK • Folkový dvojkoncert. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 23. listopadu ve 20.00 hod. – Coffeemusic bar • DEAD
JANITOR /CASI CADA MINUTO • Koncert elektronické hudby – Dead
Janitor (Mrtvý školník) má v sobě více života, než by se mohlo zdát.
Vstupné 50 Kč.
 Neděle 24. listopadu v 8.00 hod. – Čajovna Archa • ČAJOVÝLET
DO OPEVNĚNÍ V MILOSTOVICÍCH U OPAVY • Přírodně-kulturní expedice. Sraz 8.00 na vlakovém nádraží, odjezd 8.10 vlakem do Opavy.
 Úterý 26. listopadu v 19.00 hod. – Coffeemusic bar • PODZEMÍ
MODERA XIX. – RENALDO & THE LOAF • Poslechový večer. Hudebním výletem do neznáma provede Satty.
 Úterý 26. listopadu v 18.15 hod. – Městská knihovna • ISLAND
A GRÓNSKO • Cestovatelská beseda Jiřího Máry s projekcí. Vstupné
30 Kč.
 Čtvrtek 28. listopadu v 19.00 hod. – Kino Květen • TOMÁŠ
KOČKO & ORCHESTR • World music s moravskými kořeny zahrají
dvojnásobní držitelé ceny Anděl. Vstupné 130/150 Kč.
 Pátek 29. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB
& ELENA SONENSHINE TRIO • Zvuku tria dominuje hlas české jazzové zpěvačky, jež studovala na proslulé Berklee College of Music
v Bostonu. Vstupné 70/100 Kč.
 Sobota 30. listopadu v 18.00 – Čajovna Archa • PUNKOVÝ SYNDROM • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět – příběh finské punkové kapely, která se rozhodla jít proti proudu.
 Sobota 30. listopadu v 9.00 hod. – Městská knihovna • DEN
PRO DĚTSKOU KNIHU • Podrobné informace najdete v rubrice Pozvánky na straně 10.
Připravujeme:
 Pátek 6. prosince ve 20.00 hod. – Klub Galerka • GOODFELLAS
+ DOLLS IN THE FACTORY • Večírek ve společnosti akustického
rokenrolu a pohodové kytarové muziky. Vstupné 80/120 Kč.
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
 Sobota 9. listopadu od 18.30 hod. –
SVČ Fokus • FOKUS DANCE SHOW •
Skvělé diskotékové hity, světelná show a DJ Mikee. Akce je přístupná
pouze mládeži do 18 let. Vstupné 30 Kč.
 Neděle 24. listopadu od 15.00 do 18.00 hod. – velký sál SVČ
Fokus • HVĚZDIČKOVÝ BÁL • Tradiční bál pro nejmenší děti. Pro
krásné prince a princezny bude připravena spousta her, zajímavé soutěže, minidiskotéka. Vstupné: děti 10 Kč, doprovod 30 Kč.
 Pátek 29. listopadu od 16.00 hod. – sobota 30. listopadu do
10.00 hod. - SVČ Fokus • KOUZELNÁ NOC • Další kouzelná noc
pro předškolní děti a mladší školáky ve Fokusu, tentokrát s programem
mírného strašení, velkého nočního koupání, talentmánií a dílnou pro
šikulky. Přihlášky najdete na našem webu.
 Sobota 30. listopadu od 10.00 do 14.00 hod. – výtvarný ateliér •
PRSTÝNEK • První ze šperkařských workshopů. Pod vedením Pavlíny
Bittnerové se děti i dospělí naučí vyrábět šperky z různých materiálů.
V ceně kurzu je základní materiál, na místě možnost dokoupení dalšího
materiálu. Cena 100 Kč (platba přímo na akci). Rezervace místa na
strbava@fokusnj.cz nebo na telefonu 607 586 770.
 Každý čtvrtek a pátek od 15.00 do 19.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus • Keramika pro veřejnost • Pravidelné kurzy pod vedením
paní Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.
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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

Advokátní kancelář
Advokátní
kancelář Ph.D.
JUDr. Jany
Kudrnové,
sídlo Na Jany
Hradbách
3, Moravská Ostrava
JUDr.
Kudrnové,
Ph.D.

úředníNa
hodiny
Po - Pá3,odMoravská
800 do 1600 Ostrava
sídlo
Hradbách
pobočka
Klimkovice,
Hýlov
Advokátní kancelář úřední hodiny Po - Pá od 55
800 do 1600

úřední
hodiny Po - St od 1700 do 1900 hod.
Dr. Jany Kudrnové,
Ph.D.
pobočka Klimkovice, Hýlov 55
nebo na základě telefonické dohody

00
úřední hodiny Potel.:
- St596
od112
1700777,
do 19
hod.
nebo na základě telefonické dohody
e-mail:
sekretariat@kudrnova.cz
Hradbách 3, tel.:
Moravská
596 112 Ostrava
777, e-mail: sekretariat@kudrnova.cz
00
hodiny Po - Pá od 800nabízí
do 16právní
služby v oblasti:
n občanského práva
n obchodního práva
n
rodinného
práva
n insolvenčního práva
očka Klimkovice, Hýlov 55

hodiny Po - St od 1700 do 1900
o na základě telefonické dohody
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tel. 596 112 777
il: sekretariat@kudrnova.cz

ízí právní služby v oblasti:
ho práva
o práva
ho práva
ního práva
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...do realit jedině s námi!

Hledáme makléře
lokalitu
Nový
Jičín
800 401pro
111
|
| www.rkinvest-reality.cz
a okolí
229 922 608 111 401 800 

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

22/13

NEJVĚTŠÍ

KOUPELNOVÉ STUDIO
V REGIONU
Poskytujeme výrazné slevy
Správa SVJ






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

PROVÁDÍME MĚŘENÍ
a rozúčtování spotřeby tepla
v bytech podle novely
zák. 406/2000 z roku 2012
a §7 odst. č. 4.
Instalace přístrojů
registujících dodávku tepelné
energie je povinná do konce
roku 2014.

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

INFO KOUTEK:
Víte, že periodické kontroly
plynových rozvodů a spotřebičů
v domě jsou dané vyhláškou ČÚBP
číslo 85/1988 Sb.
Provozní revize
1x za 3 roky
Kontrola plyn.spotřebičů 1x za rok
Kontrola plynovodů
1x za rok

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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Světový pohár pro Lagunu
Simona Klapcová
Ploutvaři Laguny Nový Jičín opět vyhráli Světový pohár CMAS.
Loňské vítězství obhájili na přelomu září a října ve švýcarské Ženevě v konkurenci řady juniorských i seniorských mistrů světa
a Evropy.

šlo se zde také nejvíce seniorských reprezentantů v historii závodu,
v čele s Plavkyní roku 2012 Simonou Baumrtovou.
Závodníci předvedli špičkové výkony na evropské úrovni. Z olympioniků vyhráli Martin Verner závod na sto metrů volný způsob,
Barbora Závadová polohovku na čtyři sta metrů a Petra Cholová
sto metrů prsa. Nejlepšího výkonu podle bodování Mezinárodní
plavecké federace dosáhla Simona Baumrtová, která sto metrů
znak zaplavala ve výborném čase 58,00 vteřiny.

Běželi na svatého Václava

Juniorské ploutvařky z Nového Jičína jsou opět nejlepší na světě.
Foto: archiv KVS Laguna

Nejlepší dívčí juniorský tým na světě tvoří Klára Křepelková,
Veronika Rosová, Lenka Kokešová, Martina Hanzelková, Nikola
Jurečková, Nikola Jakušová a Vendula Mizerová. Ve třech kolech
a finále absolvovaly čtyřiaosmdesát startů. Součet získaných bodů
jim vynesl celkové vítězství v letošním ročníku Světového poháru.
Za konečky monoploutví je obrazně tahaly stříbrné Ukrajinky z Kyjeva a bronzové Italky z Vareda.
Také junioři dokázali, že i po odchodu slavného tria Španihel –
Mazáč - Jarolím do kategorie mužů stále patří ke světové špičce.
Ondřej Dofek, Jirka Maňásek, Tomáš Zelík a Lukáš Fojtík v ženevské padesátce vybojovali stříbrné pozice za vítězným Kyjevem
a před slovenskou Šalou.
Mezi individuálními výsledky vyniká zejména vítězství Kláry Křepelkové na sto metrů s dýchacím přístrojem a dvě stříbrné medaile
z padesátimetrových sprintů na hladině i pod vodou. „Stovka pod
vodou s lahví byla opět rekordní. Čas 39,46 vteřiny je o setinu lepší
než na mistrovství Evropy. Tentokrát se mi podařilo nesjet blíže
dnu bazénu a zvládnout rychlý cílový dohmat,“ pochvalovala si celková vítězka juniorské soutěže .

Plavci bojovali o Malou cenu
Jakub Minář, předseda klubu
Tradiční plavecké závody, které se v našem městě konají již od
roku 1977, letos vynikaly mimořádným obsazením. Kromě tří set třiceti plavců ze třiceti českých oddílů se druhý říjnový víkend na Malé
ceně Nového Jičína představili závodníci ze Slovenska a Polska. Se-

Mezi plaveckými nadějemi zářil také domácí Jan Sazovský. 			
					
Foto: Martin Radina
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Jan Kopera
Chladné ráno, umocněné lesním stínem, přivítalo osmadvacátého září účastníky Běhu svatého Václava, kteří se sešli u poutního místa Oční studánka na úpatí Svince. Slunce na modré obloze
však naznačilo, že ranní chlad nepotrvá dlouho a na převážně kopcovité trati bude závodníkům pořádně horko.
Běh pro chlapce a muže odstartoval farář Petr Dokládal. S pětiminutovým odstupem vyběhly na čtyři a půl kilometru dlouhou
trať dívky a ženy. Jedenadvacátého ročníku se zúčastnili celkem
154 závodníci.
Do cíle u kostela svatého Václava ve Starém Jičíně doběhl jako
první Tomáš Mácha v čase 19:16 min. Mezi ženami byla nejrychlejší Zuzana Novotná, jež dosáhla času 26:15 min. Diplomy, poháry
a další ceny vítězům předali farář Dokládal a starosta Starého Jičína Rudolf Hrnčíř. Všichni běžci obdrželi pamětní účastnické listy.
Průběh závodu vtipně komentoval jeho zakladatel, ultramaratonec
Karel Ligocki.

Florbalisté sehráli turnaj
Zdeněk Stanislav
Jubilejní dvacátý ročník tradičního florbalového turnaje s názvem
O-cup 2013 se odehrál dvanáctého října v tělocvičně Základní školy Komenského 68. Deset družstev rozdělených do dvou věkových
kategorií - chlapců do patnácti let a starších - po celý den bojovalo
o putovní poháry, které k tomuto turnaji neodmyslitelně patří a jsou
jeho hlavní cenou.
Záměrem organizátorů je vytvořit podmínky pro sportování široké veřejnosti. Proto je turnaj veřejný a již několik let ho podporuje
město Nový Jičín v rámci grantového řízení.
Mladší kategorii letos zcela ovládlo družstvo Chacharů, které během turnaje neprohrálo ani jediný zápas. Mezi staršími si nejlépe
vedl tým, který startoval pod názvem Daj mi ropu. Příští, v pořadí
jednadvacátý ročník, se uskuteční v sobotu 11. října 2014. Již
nyní zveme všechny, kteří si chtějí zahrát florbal, pobavit se a strávit příjemný sportovní den.

Sportovní pozvánky
 Mezinárodní pohár v soutěžním cheerleadingu
Na Moravu se poprvé v historii sjedou cheerleaders z celého
Česka i ze zahraničí! V sobotu 16. listopadu od 14.00 hodin se
v basketbalové hale v Novém Jičíně uskuteční první ročník mezinárodní soutěže NJ Cheer Open 2013. Kromě dechberoucích
soutěžních sestav se diváci mohou těšit na bohatý doprovodný
program a večerní afterparty v Music Clubu Koruna. Vstupenky
na soutěž lze zakoupit v předprodeji v Optice Lenka na Žerotínově ulici 9. Cena vstupného je 140 korun, děti do 10 let zaplatí
90 korun. Na místě budou vstupenky za 160 korun, pro děti
za 100 korun.
 Kuželkáři pořádají turnaj družstev
Třetí ročník Memoriálu Zdeňka Šenka, Alexeje Kudělky a Drahomíry Kroupové pořádá kuželkářský oddíl Tělovýchovné jednoty Nový Jičín v pondělí 2. prosince, ve středu 3. prosince
a v pátek 5. prosince, vždy od 16.00 do 20.30 hodin ve sportovním areálu naproti haly ABC. Zúčastnit se ho mohou tříčlenná
družstva bez rozdílu pohlaví, jejichž každý člen bude mít v zápase
60 hodů sdružených. Hrací čas lze dohodnout s Michalem
Pavičem na e-mailu michal11@seznam.cz nebo na telefonu
739 224 591 (volejte od 15.00 do 20.00 hodin). Startovné bude
180 korun za družstvo. Bližší informace, průběžné i konečné výsledky turnaje najdete na www.kuzelkynj.cz.
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Fotosoutěž čtenářů – 32. kolo

Velký, možná dokonce rekordní počet zaslaných snímků, ukazuje na letošní hojnou fotografickou žeň.
1. místo získává Petr Polách za vskutku zdařilý, u našich soutěžících oblíbený motiv Kostelní ulice s dominantou věže farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
2. místo patří snímku Pavla Škrobánka, který nám předkládá obnovený meteostánek ve Smetanových sadech v nádherném „podzimním
balení“.
3. pořadí připadá snímku Jana Kopery, který z ptačí perspektivy dává nahlédnout na tu část centra našeho města, jež za posledních
padesát let doznala snad nejvíce proměn.

1. místo – Petr Polách

2. místo – Pavel Škrobánek

3. místo – Jan Kopera

Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu:
njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Zaslané snímky, jejich nápaditost
a celkovou úroveň posoudí zástupci redakce Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme, jejich autoři získají odměnu.
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.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ ZEJMÉNA PRO SOUTĚŽÍCÍ!
V pondělí 18. listopadu v 16.30 hodin se v prostorách městské bašty na ulici Generála Hlaďo uskuteční vernisáž dříve avizované
výstavy vybraných fotografií z dosavadních 32 kol naší fotosoutěže. Srdečně zveme také na besedu, která bude bezprostředně následovat!
Pavel Wessely
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