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Libor Uher a Marek Novotný zdolali osmitisícovou horu Broad Peak
Čtěte rozhovor na straně 15.

Foto: archiv Marka Novotného
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Slovo starosty

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí

Vážení spoluobčané,
dovolím si vás, jménem celého vedení města, pozvat na XXI. slavnost města
Nový Jičín. Nebude tak velkolepá, jako
ta loňská k 700. výročí Nového Jičína,
přesto si myslím, že nás čeká velmi zajímavý program.
Slavnost zahájí v pátek 5. září koncert
„Pocta Karlu Krylovi“ za účasti legendy
polského undergroundu Antoniny Krzysztoń. Sobota 6. září bude
ve znamení technického rozvoje a historických mezníků na počátku
dvacátého století, zejména stého výročí vypuknutí první světové
války v roce 1914.
Tomuto tématu budou věnovány expozice, výstavy, projekce,
ukázky vojenských ležení i kostýmované průvody. Na programu
bude také hudba, divadlo a zpěv. Pro děti budou po celý den připraveny hry, soutěže a představení. Městem bude jezdit historický
autobus s průvodcem. Komentované projížďky budou bezplatné.
Bez placení bude po celý den i parkování ve městě. Celkově se
do programu zapojí více než patnáct set účinkujících. Odehrávat
se opět bude nejen na Masarykově náměstí, ale i v přilehlých uličkách, na nádvořích Žerotínského zámku, v parcích a na baště
městského opevnění. Večer na náměstí vystoupí Anna K & band
a závěrečný koncert po slavnostním ohňostroji bude patřit kapele
Iné Kafe.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravách podílejí. Ať již
organizátorům z Městského kulturního střediska, městského úřadu
a dalších organizací, nebo vystupujícím umělcům, školám, školkám, souborům, klubům, spolkům a sdružením. Největší dík patří
řediteli Městského kulturního střediska Petru Orságovi.
Zároveň si vás, vážení spoluobčané, dovoluji srdečně pozvat
na slavnostní otevření několika velkých investičních projektů.
Prvního září v 8.00 hodin budeme v nově rekonstruované budově
Základní a Mateřské školy Dlouhá vítat prvňáčky a ostatní žáčky.
Jsem velmi rád, že se podařilo naplnit slib, který jsem tady dal při
zahájení školního roku před dvěma lety.
V úterý 2. září od 7.00 a 8.00 hodin přivítáme rodiče s dětmi
v rekonstruované Mateřské škole Jiráskova a 24. září ve stejném
čase v Mateřské škole Sady, působící v rekonstruované Hückelově
vile. Věřím, že se rodičům, ale zejména dětem budou opravené
školky líbit.
Ve středu 10. září slavnostně pokřtíme zateplený azylový – charitní dům. Charita Nový Jičín si zaslouží důstojný stánek k provozování svých potřebných sociálních služeb – azylového domu pro
rodiny s dětmi, noclehárny či sociálního šatníku.
V pondělí 22. září v 9.00 hodin zahájíme provoz nového parkoviště pro čtyřicet osobních aut na sídlišti Bezručova – Riegrova,
a to na Máchově ulici. Je to další splnění závazku – navýšení počtu
parkovacích míst ve městě.
Největší akcí bude slavnostní otevření cyklostezky Nový Jičín
– Hostašovice, k němuž dojde v pátek 26. září. Připraven bude
bohatý program včetně večerního koncertu na Masarykově náměstí. Sám se na tuto dlouho očekávanou cyklostezku moc těším
a jsem rád, že se společný záměr pěti obcí podařil. A věřte, nebylo
to jednoduché.
V neděli 5. října ve 14.00 hodin slavnostně pokřtíme Lesopark
Skalky, areál se slunným hájem, zahradou růžovitých rostlin a botanickou expozicí, který bude báječným místem k oddechu a relaxaci
pro celé rodiny. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
těchto velkých projektech podíleli.
Jaroslav Dvořák
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Osmdesátá pátá schůze Rady města Nový Jičín dne 31. července:
Radní souhlasili s dopravními opatřeními v ulicích Lužická, Jugoslávská a Trlicova podle dopravní studie a schválili smlouvu na dodávku
pěti set kusů kompostérů občanům města (obojí viz samostatné texty).
Osmdesátá šestá schůze Rady města Nový Jičín dne 13. srpna:
Radní schválili zrušení oddělení matrik a pozici vedoucího tohoto oddělení. Od 4. září bude úsek matrik začleněn pod odbor správních činností.
Ke stejnému se zřizuje oddělení správních deliktů. Rada města souhlasila
se zrušením takzvaného akutního sociálního lůžka v pečovatelské službě
k 31. prosinci 2014. Tato služba nebyla využívána. Radní rovněž schválili
smlouvu na projekt „senior pas“ a grantové okruhy pro rok 2015. Zastupitelům doporučili zahrnout do rozpočtu města na granty téměř 10 milionů
korun a souhlasili se zateplením školky v Bludovicích.

Granty 2015 najdete na webu
Helena Jalůvková, odbor školství, kultury a sportu
Rada města Nový Jičín doporučila zastupitelstvu schválit grantové
okruhy pro rok 2015. Jako termín podání žádostí o granty navrhuje
období od 8. září do 6. října 2014. Konečné slovo ale bude mít zastupitelstvo, jež zasedne 4. září. Podrobnější informace ke grantovému
řízení pro rok 2015 neprodleně zveřejníme na webových stránkách
www.novy-jicin.cz. Případné dotazy zodpoví pracovníci odboru
školství, kultury a sportu na telefonních číslech 556 768 258
a 556 768 218 a odboru sociálních věcí, telefon 556 768 338.

Radnice rozdá kompostéry
Marie Machková, tisková mluvčí
Pět set kompostérů rozdá radnice letos na podzim obyvatelům
Nového Jičína. Nádobu na biologicky rozložitelný odpad mohou
získat bezplatně prostřednictvím pětileté výpůjčky. Po uplynutí této
doby se stanou jejich vlastníky.
Pořízení plastových schránek o objemu sedm set litrů přijde na
více než 1,3 milionu korun. Město už loni požádalo o dotaci, která
by měla pokrýt devadesát procent nákladů. „Radnice tímto projektem
podporuje třídění odpadů. Na počátku jsme provedli průzkum spojený s předběžnou objednávkou kompostérů. Následně jsme v rámci
dotačního titulu požádali o pět set nádob,“ uvedla Marta Kiššová
z odboru životního prostředí.
Na kompostér má nárok pouze občan s trvalým pobytem v Novém
Jičíně a jeho místních částech, vlastník nebo nájemce pozemku na
uvedeném katastrálním území. Další podmínkou je, že vůči městu
nemá žádný dluh. „Kompostéry budeme všem, kteří si je objednali,
rozdávat zřejmě v říjnu. Každý zájemce musí před převzetím podepsat
smlouvu o pětileté výpůjčce. Po jejím skončení se stane vlastníkem
nádoby,“ dodala Kiššová.
Více informací lze získat na odboru životního prostředí, kancelář
číslo 306, nebo na telefonu 556 768 365.

Pojeďte s námi!
Vedení města zve širokou veřejnost v pátek 26. září na slavnostní zahájení provozu nové cyklostezky z Nového Jičína do
Hostašovic. Sraz všech účastníků první pohodové cyklojízdy
bude v 15.00 hodin na začátku cyklostezky na Žilinské ulici. Připraven bude také doprovodný program. Strážníci cyklistům i bruslařům vysvětlí, jak si počínat na cyklostezce, jak si správně vybavit
jízdní kolo, mládež upozorní na povinnost používat přilbu.
Od 17.30 do 18.30 hodin bude jezdit kyvadlová autobusová
doprava. Zájemce, kteří dojedou do cíle v Hostašovicích, převeze
zpět do Nového Jičína. Na Masarykově náměstí v 19.00 hodin
vystoupí hudební skupina Brouci Band – The Beatles Revival.
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„Kotlíková“ dotace pokračuje

Přibudou parkovací místa

Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí

Marie Machková, tisková mluvčí

Od prvního srpna 2014 mohou zájemci v Moravskoslezském kraji
opět požádat o „kotlíkovou“ dotaci. Určena je na výměnu starých
kotlů na tuhá paliva za nové, plně automatické kotle na tuhá paliva
třetí a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace závisí na typu pořizovaného
kotle a pohybuje se od 15 tisíc do 60 tisíc korun.
Dotační program je zaměřen zejména na obyvatele, kteří provozují
dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva. Program jim dává možnost
zvážit změnu systému vytápění nemovitostí a s využitím dotace
snížit své náklady na pořízení nového vytápění. V průběhu příštích
několika let tak budou muset stejně učinit, protože jejich kotel již
nebude emisně vyhovovat nové legislativě související s ochranou
ovzduší. Program poskytuje šanci provést výměnu kotle včas
a s výrazně nižšími náklady.
Seznam podporovaných kotlů zveřejnil Státní fond životního prostředí České republiky na http://registrace.nzu2013.cz/np/vyhledavani-vyrobku/.

V našem městě přibudou nová parkovací místa. Radnice provede
v ulicích Jugoslávská a Lužická taková dopravní opatření, aby zde
mohlo zaparkovat 189 automobilů. Zásadní změnou je zjednosměrnění
Lužické a části ulice Jugoslávské. V obou vznikne prostor pro podélná,
kolmá a šikmá stání vozidel. Nový dopravní režim začne fungovat
prvního září.
„Motoristům jsme vyšli vstříc a provedli změnu, která zabezpečí
dopravní obslužnost v daném místě a zajistí potřebná parkovací místa,“
uvedl Petr Zdráhal z odboru majetku, rozvoje a investic.
Lužická ulice bude průjezdná jen v jednom směru, z ulice Svatopluka
Čecha. Jednosměrná bude také část Jugoslavské ulice, od křižovatky
s Lužickou k Suvorovově třídě. Přijaté řešení vychází z dopravní studie.
Návrh projednaly odbor dopravy i dopravní komise. Kladné vyjádření
přišlo rovněž z dopravního inspektorátu Policie České republiky.

Darujte hodinu týdně!

Discgolfové hřiště zahájilo čtrnáctého srpna provoz na ulici Bohuslava Martinů. Sportu se stále větším počtem příznivců město věnovalo zdejší nevyužitou plochu. Vybudování DiscGolfParku Bocheta
přišlo na více než dvě stě tisíc korun.
Discgolf je odvozen od klasického golfu. Hraje se s létajícím diskem,
který je třeba dopravit do koše při co nejmenším počtu hodů. Hřiště
má devět jamek, tedy devět výhozišt a stejný počet košů.
Součástí každé jamky je informační tabule s mapou hřiště a pravidly. DiscGolfPark bude pro veřejnost trvale přístupný. Disky si lze
zapůjčit ve Středisku volného času Fokus nebo v Návštěvnickém
centru. Na obou místech je jich dost i pro školní třídy.

Lenka Hájková, Dobrovolnické centrum ADRA
Místní Dobrovolnické centrum ADRA nabízí zájemcům příležitost
zapojit se do práce svých partnerských organizací. V duchu hesla
„Daruj hodinu týdně…“ hledáme dobrovolné společníky k seniorům
v Domově Duha v Novém Jičíně a v Domově Hortenzie ve Frenštátě
pod Radhoštěm.
Dobrovolníci najdou uplatnění také v organizacích Zámek Nová
Horka a Chráněné bydlení Nový Jičín a Kopřivnice. V Chráněném
bydlení Nový Jičín žijí ženy důchodového věku, kterým se věnují
sociální pracovníci. Není to ústav, klientky jsou vedeny k samostatnosti. Dobrovolníci je mohou vhodně podpořit při výběru volnočasových činností. Jejich společnost uvítají rovněž v novojičínské
nemocnici a na oddělení lůžek pro dlouhodobě nemocné v Kopřivnici.
Noví zájemci mohou přijít ke vstupním pohovorům každou první
středu v měsíci, vždy od 15.00 do 17.00 hod., do Dobrovolnického
centra ADRA na Sokolovské ulici 9. Nejbližšími termíny budou
3. září, 1. říjen. 5. listopad a 3. prosinec. Bližší informace sdělí
koordinátorka Naďa Lebedová, telefon 734 171 307, e-mail
nada.lebedova@centrum.cz .

Co město nabízí k pronájmu
Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory a parkovací stání:
Divadelní 8 – 1 kancelář ve druhém patře domu
Lidická 1 – 3 kanceláře v prvním patře domu
Loučka u Nového Jičína – 10 stání k parkování osobních aut
v budově krytého parkoviště, cena 548 Kč/měsíc/1 stání.
Masarykovo náměstí 15 – 29 místností v prvním a druhém
patře budovy o celkové výměře 794,79 m2
Prodejní box číslo 2 – v areálu městské tržnice o výměře
10,07 m2
Sokolovská 9 – 8 kanceláří v prvním a druhém patře (od 8,03
do 39,23 m2)
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 m2
Suvorovova 152 – 11 kanceláří ve druhém a čtvrtém podlaží
(od 10,0 do 25,2 m2)
Tyršova 8 – 2 místnosti ve druhém patře budovy o výměře
55,60 m2
Žižkova ulice – garáž 49 m2
Bližší informace sdělí Miroslava Saksová z bytového odboru
městského úřadu, telefon: 556 770 864, e-mail: msaksova@novyjicin-town.cz.

Novojičínský zpravodaj

Vítejte v DiscGolfParku!
Marie Machková, tisková mluvčí

Dražba energií: Úspory rostou
Marie Machková, tisková mluvčí
Zajímavé výsledky přineslo třetí kolo elektronické aukce na dodávku
elektřiny a plynu v našem městě. „Přihlásilo se do ní deset domácností
a jeden podnikatel. Sjednáno bylo sedmnáct komoditních smluv na
plyn a elektřinu,“ informoval Karel Kozelský z pořádající firmy eCentre.
Je to sice podstatně méně než v předchozích kolech, kdy se přihlásilo
dvě stě dvacet domácností, ale výsledky jsou příznivější. V minulosti
činila průměrná úspora výdajů na plyn a elektřinu po dobu dvou let
24,71 procenta. Nyní se celková úspora zvýšila na 26,51 procenta
u plynu a 31,5 procenta u elektřiny. Vyjádřeno penězi, majitelé nových
smluv ušetří na plynu 42 104 koruny a na elektřině 20 304 koruny.

Ludmila Pavelková: 100 let
Sté narozeniny oslavila v srpnu Ludmila Pavelková, která žije ve
zdejším Domově Paprsek. Kromě rodiny, pracovníků domova
a zástupců krajského úřadu přišel jubilantce popřát také starosta
města Jaroslav Dvořák. Text: Marie Machková, foto: Lukáš Zavadil
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Slavnost města – informace pro vás
Pocta Karlu Krylovi
V předvečer městské slavnosti si Nový Jičín připomene písničkáře,
básníka a novináře Karla Kryla. V pátek 5. září od 19.00 hodin vystoupí
na Masarykově náměstí Vladimír Merta, Antonina Krzysztoń a Jan
Spálený. Antonina Krzysztoń je v Polsku, stejně jako Karel Kryl u nás,
symbolem boje za demokracii. Její jméno a hlas jsou spojeny s obdobím výjimečného stavu v osmdesátých letech minulého století, kdy
neohroženě vystupovala proti komunistickému režimu. Mimo vlastní
tvorbu překládala a zpívala písně Karla Kryla, který si jí velmi vážil.
Klobouky i projížďka městem
Zajímavý program připravilo na městskou slavnost Návštěvnické
centrum. Od 9.00 do 17.00 hodin budou mít lidé do zdejší expozice
volný vstup. Spatří ukázku výroby a tvarování klobouků, mohou se
zapojit do tvořivých dílen nebo se nechat vyfotografovat s kloboukem.
Od 9.00 do 17.30 hodin budou probíhat komentované projížďky
městem v historickém autobusu, s odjezdem každou půlhodinu
z nástupního místa na Tyršově ulici. Od 12.00 do 13.00 hodin bude
mít autobus přestávku. Projížďka bude bezplatná.
Letící čas v Klubu rodáků
Návštěvníky městské slavnosti se chystá přivítat také Klub rodáků
a přátel města. Děti z družiny při Základní škole Tyršova budou
v baště městského opevnění od 9.00 do 17.00 hodin vytvářet program nazvaný Jak ten čas letí aneb Čas má plné kapsy překvapení.
Malá výstavka v přízemí připomene dvacetiletí klubu. Zároveň se
budete moci vydat městem po stopách rodáků a významných osobností. Jako každý rok se setkáte s mnoha zajímavými lidmi a ochutnáte specialitu zvanou Alexandrova klobása. V 10.30 hodin bude
na rodném domě Eduarda Orla odhalena pamětní deska, kterou
vytvořila mladá výtvarnice Šárka Hyklová.

Zdarma za památkami
První zářijová sobota nebude jen ve znamení městské slavnosti,
ale i tradičních Dnů evropského dědictví, letos na téma Návraty ke
kořenům. Od 9.00 do 17.00 hodin můžete zdarma navštívit zdejší
památky – věž radnice, Starou poštu, Laudonův dům, baštu městského opevnění, Žerotínský zámek a kostely Nanebevzetí Panny
Marie a Nejsvětější Trojice.
Do průvodu v kostýmu z půjčovny
Chcete se připojit k historickému průvodu a nemáte „co na sebe“?
Navštivte půjčovnu kostýmů, která bude v provozu od úterý 2. září
do čtvrtka 4. září, vždy od 14.00 do 17.30 hodin v kině Květen.
V nabídce budou dětské kostýmy, šaty pro dámy i vojenské stejnokroje pro muže.
Fotografujte slavnost a vyhrajte!
Příští, třiačtyřicáté kolo fotosoutěže Novojičínského zpravodaje
bude mít jediné téma – městskou slavnost. Přijďte se na ni podívat,
fotografujte a možná vyhrajete právě vy! Své snímky můžete jako
obvykle poslat do 15. září na e-mail njzpravodaj@novyjicin-town.cz.
Podrobnější informace najdete na straně 16.
Doprava a parkování
Městská slavnost se tradičně odehrává nejen na Masarykově
náměstí, ale také v přilehlých uličkách a prostranstvích. Z tohoto
důvodu bude v sobotu 6. září vjezd automobilů do městské
památkové rezervace zakázán. Od pátku 5. září ve 12.00 hodin
do neděle 7. září ve 12.00 hodin bude uzavřeno parkoviště Na
Valech u tržnice. V ostatních částech města bude 6. září, v den
slavnosti, parkování pro všechny motoristy zdarma a bez časového omezení.

Slavnost města Nového Jičína podpořili:
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Ve vile objevili starý výtah

Pohoda rozšířila kapacity

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Při opravách Mateřské školy Montessori, sídlící v Hückelově vile,
stavební dělníci objevili historický výtah a původní posuvné dveře
v podkrovní místnosti. Obě konstrukce zakrývaly desky a omítka.
Celá desetiletí tak nikdo nevěděl, co se za stěnou skrývá.
V památkově chráněné budově probíhá rekonstrukce střechy
a přestavba podkroví, aby tam mohlo vzniknout další oddělení pro
děti. „Při odkrývání krovů a vnitřních částí podkroví dělníci objevili
výtahovou šachtu s dýhovanými dveřmi a v další místnosti posuvné
dveře, které zajíždějí do dutiny ve zdi,“ upřesnila vedoucí odboru
školství Oldřiška Navrátilová.
U výtahu se dochovalo kování dveří i ovládací panel. Posuvné
dveře mají zdobnou profilovanou zárubeň a pozoruhodný pojezdový
mechanismus. „Obojí pochází z období první republiky, kdy továrnická rodina nechala ve svém sídle z roku 1898 provést stavební
úpravy. Jsou to hodnotné historické konstrukce, jež dokládají dobovou úroveň stavitelství a uměleckých řemesel i vkus,“ konstatovala
ve svém vyjádření Marie Bartošová z Národního památkového ústavu
v Ostravě. Radnice nechá dveře i výtah repasovat.

Odlehčovací služba Pohoda rozšířila své kapacity. Zařízení, jež
provozuje místní Pečovatelská služba, získalo navíc dvě lůžka. V prostorách domu s pečovatelskou službou v ulici Pod Lipami nyní najde
celodenní péči šest lidí s omezenou soběstačností. Pohoda pomáhá
rodinám v době, kdy se o své příbuzné nemohou postarat, a to až
po dobu šesti týdnů.
„Předloni jsme v Domě s pečovatelskou službou zřídili dvoulůžkový
pokoj pro pobytovou odlehčovací službu. Po půlroce jsme přidali
další dvě lůžka. O službu je trvalý zájem, proto jsme bývalé kadeřnictví
zrekonstruovali na další pokoj,“ říká vedoucí Pečovatelské služby
Alice Hynčicová.
Pokoje jsou uzpůsobeny tak, aby klientům připomínaly domácí
prostředí. K dispozici jsou dvě kuchyňky, bezbariérová koupelna
s vanami i sprchovým koutem a toalety. Z oken je výhled do zahrady
a na hrad Starý Jičín. Klienti mohou využívat místní knihovnu, prostory
denního stacionáře, společenské hry a cvičební pomůcky. Venku si
mohou zacvičit, projít se nebo posedět.
„Naším cílem je zajistit bezpečné i příjemné trávení času starším
lidem, o které se běžně stará rodina. Kromě nepřetržité odlehčovací
služby Pohoda je v Domě s pečovatelskou službou i denní stacionář,
který poskytuje ambulantní péči v pracovních dnech od 7.00 do
16.00 hodin. Klienti přicházejí ráno a odpoledne se vracejí do domácího prostředí,“ doplnila Hynčicová.

Seminář Cyklisté vítáni

Rekonstrukce Hückelovy vily přinesla nečekaný objev.
Foto: Marie Machková

Bezplatný seminář s názvem Cyklisté vítáni
uspořádají město Nový Jičín a Nadace Partnerství ve čtvrtek 11. září od 15.00 hodin
v aule městského úřadu. Je určen podnikatelům a provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb, kempů a turistických cílů.
Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který prověřuje nabídku a vybavenost
služeb z pohledu cyklistů. Zařízení, jež projdou
certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Nejprve je ale třeba splnit určité podmínky. Právě o nich se provozovatelé dovědí na připravovaném
semináři.

Sociální služby pro potřebné
Richard Pešat, vedoucí detašovaného pracoviště
Několik registrovaných a fakultativních sociálních služeb nabízí
obyvatelům Nového Jičína a okolních obcí zdejší detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje.
Které to jsou?
Poradna pro zdravotně postižené
Poskytuje bezplatné poradenství lidem starším 15 let, kteří se
následkem zdravotního postižení či vysokého věku ocitli v nepříznivé
sociální situaci nebo jsou jí ohroženi a nedokáží ji řešit vlastními silami.
Poradenství se vztahuje na dávky a ostatní výhody, omezení svéprávnosti, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, výběr vhodných kompenzačních pomůcek, invalidní důchody, systém sociálních
služeb, pomoc v hmotné nouzi a státní sociální podporu.
Občanská poradna
Bezplatné poradenství lidem od 15 let v otázkách dluhů, ochrany
spotřebitele, občansko-soudního řízení, zaměstnanosti a pracovně-právních vztahů, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů.
Osobní asistence
Služba, částečně hrazená z příspěvku na péči, je určena lidem
starším 6 let, se sníženou soběstačností v důsledku vysokého věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiného člověka. Zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zajištění stravy

Novojičínský zpravodaj

a chodu domácnosti, výchovné, aktivizační a vzdělávací činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Individuální doprava
Částečně hrazená služba určená držitelům průkazu ZTP nebo
ZTP/P, příjemcům invalidního důchodu, příspěvku na péči a seniorům
starším 64 let. Využívat ji mohou i krátkodobě imobilní zájemci po
úrazu či chorobě. Přepravu vozy Škoda Roomster nebo Citroën Berlingo, vybaveným nájezdovou plošinou, zajišťují osobní asistentky.
Uživatele dopraví do zdravotnického nebo školského zařízení, na
nákupy, společenské a kulturní akce a podobně. Také mu pomohou
při nástupu a výstupu z auta.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčuje kompenzační pomůcky na nezbytně nutnou dobu, než
uživatel získá vlastní pomůcku hrazenou z příspěvku. Zdejší pracovníci mohou v případě potřeby pomoci také při vyřízení žádosti
o příslušnou pomůcku. K zapůjčení nabízíme například invalidní
vozíky, chodítka, vanové sedačky, toaletní nástavce, polohovací
postel, elektrické polohovací křeslo, epi-alarm, schodolez a další.
Kontaktovat nás můžete na adrese Sokolovská 9, telefon
556 709 403, e-mail czp.novyjicin@czp-msk.cz.
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Splněný americký sen Ondrášku
Karel Chobot
Dětský pěvecký sbor Ondrášek, působící při zdejší základní
umělecké škole, si splnil sen. Na přelomu června a července
podnikl dvoutýdenní umělecké turné po Spojených státech
amerických.
Jak jsme informovali v minulém čísle, od Floridy přes Washington a Philadelphii po New York promlouval svým zpěvem
k srdcím amerických posluchačů a českých krajanů a zvítězil
v prvním ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Serenade! Washington, D. C. Choral Festival 2014. Úspěšně tak reprezentoval
Českou republiku i město Nový Jičín.
„Až dnes, s odstupem několika týdnů, mohu říci, že jsme byli
svědky a zároveň protagonisty něčeho mimořádného. Naši cestu
do Spojených států amerických považuji za malý zázrak,“ říká
umělecký vedoucí sboru Josef Zajíček.
Čemu to přičítáte?
Od prvního okamžiku našeho putování až po návrat domů nás
provázela dobrá nálada a měli jsme i pořádnou porci štěstí. To
nám přálo od začátku, kdy jsme plánovali itinerář cesty a zvažovali
destinace, které ve Spojených státech amerických navštívíme.
Rozhodnutí dát sboru pár dnů na aklimatizaci, pojmout první půli
zájezdu turisticky a až poté se věnovat koncertním a soutěžním
povinnostem, se ukázalo jako šťastné. Během dvou týdnů jsme
autobusem projeli deset států. Navštívili jsme spoustu krásných
míst a měst, od menších po největší, od Miami po New York.
Vrcholem turné byl festival Serenade ve Washingtonu. Jak
na něj vzpomínáte?
Navázali jsme tam četná přátelství, získali důležité kontakty,
prostřednictvím workshopů nahlédli do „kuchyně“ báječného
černošského tria ze Zimbabwe, seznámili se s vynikajícími tělesy
ze Spojených států amerických, Kanady, Holandska, Norska,
Ruska. Mezi našimi děvčaty to nejvíce „zajiskřilo“ při společných
chvílích s chlapeckým sborem z Kanady. Mě zase úžasně oslovil
sbormistr a předseda poroty Grant Gershon, který řídí skvělé
sbory v Los Angeles a projevil zájem o spolupráci. Rádi bychom
některé zajímavé těleso představili na našich koncertech v Novém
Jičíně. Odvezli jsme si mnoho nápadů a hlavně repertoár, kterým
obohatíme naše vystoupení v nejbližší budoucnosti. Vítězství ve
sborové soutěži považujeme za pomyslnou třešničku na americkém dortu. Nejcennější je vědomí, že i dnešní generace našich
Ondrášků dokáže poctivě pracovat, vyrovnat se s obtížemi spojenými s cestováním, umí se slušně a ohleduplně chovat a ve
světové sborové konkurenci se neztratí.

Před raketou Saturn v Kennedyho vesmírném středisku.
Foto: Petr Kocián

A pokud se někdo ptá na recept, jak se takový projekt organizuje?
Turné předcházela takřka roční umělecká a organizační příprava. Největší roli sehrála důvěra a komunikace mezi vedením
sboru a rodinami našich členů. Od první chvíle, kdy jsme se před
ně postavili s představou prezentace Ondrášku ve
Spojených státech amerických, cítili jsme neskutečnou podporu a upřímnou snahu zapojit se do příprav
a pomoci s mnoha detaily. Za to bych rád všem poděkoval. Kromě rodin našich dětí jsme měli výraznou
podporu také u institucí, které jsme požádali o finanční
příspěvek a ať už to byly naše domovská škola, město
Nový Jičín, Moravskoslezský kraj nebo Ministerstvo
kultury ČR. Veliké poděkování patří městům a obcím
našeho regionu, kde se zúročila naše spolupráce trvající několik desítek let. Opomenout nemohu ani podporu desítek podnikatelských subjektů i jednotlivců,
kteří léta sympatizují s naším sborem.
A co dál?
Nyní svou pozornost upíráme k desátému ročníku
pěveckého festivalu Porta Musicae Nový Jičín 2014,
jehož jsme pořadateli a který letos přivítá absolutní
špičku českého sborového umění. Je to sice nesoutěžní festival, ale jeho prestiž je natolik vysoká a ceněná, že možnost zúčastnit se festivalových koncertů
je pro každého obrovskou motivací. Lze tedy očekáZávěrečné festivalové vystoupení sborů v koncertní síni Strathmore.
vat, že budeme svědky těch nejlepších pěveckých
Foto: Petr Kocián výkonů.
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Ondráš zavítal do Lyonu
Jitka Buchlovská
Pěvecký sbor Ondráš oplatil francouzským přátelům z Chorale
Populaire de Lyon jejich loňskou návštěvu v Novém Jičíně. Dlouho
jsme se připravovali a nacvičovali, abychom dobře reprezentovali
naše město i zemi.
Dny strávené ve Francii jsme naplnili výlety, zpěvem a setkáními
s kolegy. Obdivovali jsme krásy vesničky Perouge z patnáctého století, ochutnali vína v kraji Beaujolais, pronikli do historických tajů
Lyonu a na výletě lodí poznávali jeho krásy z řek Saône a Rhône.
S našimi hostiteli jsme koncertovali v kostele St. Germain ve Vénissieux.
Další vystoupení se konalo v Temple du Change. Pestrý repertoár zahrnoval klasiky, kteří letos slaví svá výročí v rámci Roku české hudby, populární
autory první republiky, lidové písně a rytmické skladby za doprovodu
afrických bubnů. Své umění předvedl také talentovaný mladý klavírista
Tomáš Vrána. Náš zpěv měl nečekaný úspěch. Spontánní reakce diváků
svědčily o naprosté euforii, kterou jsme odměnili několika přídavky.
Ve Vénissieux jsme také navštívili ulici pojmenovanou po Novém
Jičínu. Připomněli jsme si tím událost z roku 1968, kdy sbor Ondráš
koncertoval ve Francii během zimních olympijských her v Grenoblu.
Na zpáteční cestě se jeho členové i představitelé našeho města
zúčastnili přejmenování ulice v této lyonské čtvrti na Rue Nový Jičín.

Prožili léto s Fokusem
Martin Jakůbek
Léto uteklo jako voda a za námi jsou nejen prázdniny, ale také
krásné zážitky a spousta dobrodružství, které děti každoročně prožívají na letních táborech Střediska volného času Fokus. V červenci
proběhlo pět pobytových táborů – ve Velkých Karlovicích, Klokočově
a Bartošovicích. V krásném prostředí lesů a hor, v penzionu a na táborových základnách děti sportovaly, věnovaly se výtvarným činnostem,
hrály zážitkové i strategické hry a hlavně poznávaly nové kamarády.
Také letos měli rodiče velký zájem o příměstské tábory. Osm týdenních turnusů děti takřka naplnily. Přestože měl každý tábor jiné zaměření, chodily se koupat do venkovního bazénu, podnikaly výlety,
hrály hry a soutěže.
Letošní léto prožilo s Fokusem téměř čtyři sta dětí. Teď se na
všechny těšíme v našich kroužcích a kurzech, jejichž úplnou nabídku
i s přihláškou najdete na www.fokusnj.cz. I v tomto případě rodičům
doporučujeme včasnou registraci.

Na táborech Fokusu není nouze o legraci a překvapení.
Foto: Radim Mohler

Učitelé ani v létě nezaháleli
Vlasta Foltová, ZŠ Komenského 68
Dvou vzdělávacích akcí se v srpnu zúčastnili učitelé Základní školy
Komenského 68. Náplní letní dílny eTwinning 2014, která se konala
v Táboře, byla praktická příprava na mezinárodní projekty pro žáky
základních škol, zaměřená na využití počítačových technologií.
Účastníci se seznámili s různými školními projekty. Poté si ve skupinách vyzkoušeli jejich tvorbu.
Čeští a slovenští pedagogové se školili také v Žítkové na Uherskohradišťsku, kde proběhla Letní škola moderních učitelů. Pořádající
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společnost Microsoft jim poskytla nové náměty pro využívání informačních technologií ve výuce. Učitelé se seznámili s programem
MS Office 365, problematikou počítačových licencí ve školství
a vyzkoušeli si práci s tablety. Část soustředění věnovali rizikům plynoucím z využívání počítačů ve školách a workshopům.

Zahrádkaři nabízejí moštování
Sdružení zahrádkářů města Nového Jičína oznamuje, že pravidelné moštování ovoce zahájí v sobotu 13. září od 8.00 hodin
v moštárně v budově pošty v Loučce. Zájemci mohou její služby
využít každou sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Zpracování výpěstků bude probíhat podle zájmu občanů, předběžně do konce října.
Termín moštování lze dohodnout s Petrem Trefilem na telefonních
číslech 739 726 844 a 735 492 104. Ceny zůstávají na loňské úrovni.

Klub rodáků a přátel města
Ve středu 10. září odjíždíme na
poznávací cestu po stopách novojičínských rodáků v Terstu, Miramare a Pule. V pátek 19. září
v 17.30 hodin zveme všechny členy a příznivce na slavnostní
zahájení výstavy výtvarnice Dagmar Janovské, nazvané Čaropříběhy 2. Vernisáž se uskuteční v klubových místnostech na baště
městského opevnění. O programu Klubu rodáků a přátel města
během městské slavnosti 6. září informujeme na straně 4.

Ve Straníku pořádají hody
Stranické hody se uskuteční v areálu TJ Sokol Straník v sobotu
13. září od 14.00 hodin, kdy začne fotbalový zápas žen i mužů Horní
versus Dolní. Od 16.30 hodin vystoupí skupina Stanley's Dixie Street
Band. Těšit se můžete také na ukázku tanců v podání skupiny Bernartský Klondajk a mladých hasiček ze Straníku. Nebude chybět
projížďka v bryčce či na koni. Více informací na www.straniknj.cz.

Pozvánky
Hotel Praha: Obrazy, móda, tanec
Zajímavé kulturní zážitky nabídne tento měsíc svým návštěvníkům
Hotel Praha. V úterý 2. září v 17.00 hodin tady proběhne vernisáž
výstavy obrazů nazvané Umění kolem nás. Svou tvorbu na ní představí trojice autorů z Mořkova – Stanislav Jadonický, Alice Geryková
a Jesica Hanzelková. Ve čtvrtek 18. září v 19.00 hodin se uskuteční módní přehlídka s názvem Fashion show 2014. Vstupné bude
150 korun. V pátek 26. září od 19.30 hodin v hotelu pořádají taneční
večer s Josefem Vágnerem. Vstup bude volný.
Setkání postižených a opuštěných dětí
Šesté setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje s moderátorem a imitátorem Vladimírem Hronem a dalšími hosty se uskuteční v sobotu 6. září v Mořkově. Celodenní zábavně relaxační akce nabídne bohatý program se soutěžemi,
dárky pro děti i občerstvením. Vstup bude volný. Více informací
získáte na www.fond-heidi.cz nebo u Vítězslava Černocha, předsedy
Fondu pro opuštěné a postižené děti, telefon 777 347 259, e-mail
vita.cernoch@cmail.cz.
Jazyková škola pořádá Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pro zájemce o studium angličtiny pořádá
jazyková škola Top School v pondělí 8. září od 16.00 hodin na ulici
Bohuslava Martinů 2. Hlavní součástí akce bude ukázková vyučovací
hodina, která se podle zájmu bude konat v každou celou hodinu.
Studenti si tak budou moci udělat představu o průběhu výuky s využitím Callanovy metody, obvyklé struktuře hodiny a přednostech zmíněné metody. Kvůli omezené kapacitě třídy je třeba si místo na Den
otevřených dveří předem rezervovat. Objednávky přijímáme na telefonním čísle 724 482 483 nebo na e-mailu Nj@topschool.cz. Více
informací najdete na www.MluvteAnglicky.cz
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Pomník Josefa II.
Karel Chobot
Stál od roku 1902
v rohu náměstí. Připomínal „lidového
císaře“, který zrušil
nevolnictví, čímž
umožnil hospodářský a průmyslový
rozvoj i v Novém
Jičíně, zatímco tolerančním patentem nastolil svobodu náboženského
vyznání. V duchu
osvícenské státní
politiky usiloval,
aby se němčina
Slavnostní odhalení sochy Josefa II. v roce 1902.
stala univerzálním
Foto: archiv Muzea Novojičínska jazykem úředních
jednání a tím i jednotícím poutem státní moci.
Cílem ale nebyla germanizace, nacionalistické tendence byly osvícenství naprosto cizí. Teprve druhá polovina devatenáctého století
zaznamenala rozvoj nacionalismu, a tak bylo při odhalování soch
Josefa II. zdůrazňováno jeho němectví. Ani v Novém Jičíně tomu
nebylo jinak. Dílo to bylo ale výjimečné. Jeho autor, vídeňský sochař
profesor Anton Brenek, byl tvůrcem obdobné sochy Josefa II. v Brně.
Sochař roku 1900 navštívil Nový Jičín. Doporučil umístit pomník
na náměstí a schválil materiál pro podstavec, jehož zhotovení se
ujal místní kameník Johann Kubitschek. V prosinci 1900 si několik
členů přípravného výboru za účasti známého malíře, novojičínského
rodáka Eduarda Veitha, prohlédlo ve Vídni v ateliéru profesora Breneka sochu již takřka připravenou k odlití.
Malíř Veith se netajil obdivem nad provedeným dílem a prohlásil,
že socha je zdařilejší než brněnská. Vyhledání vhodné žuly a samotné
práce na podstavci rozhodly, že slavnostní odhalení se uskutečnilo
o svatodušních svátcích roku 1902. Sochař i kameník všechny práce
dokončili v určeném termínu a vytvořili pro Nový Jičín opravdu krásné
dílo.
Spolu s podstavcem byl pomník o čtvercové základně čtyři krát
čtyři metry vysoký šest metrů. Třímetrový dvoustupňový podstavec
z tmavé a světlé slezské žuly měl na zadní straně nápis „Nezapomenutelnému lidovému císaři německé město Nový Jičín 1902“
a na přední straně jen „Josef II.“. Pro sochu v nadživotní velikosti
si profesor Brenek jako předlohu vybral obraz Josefa II. od Battoniho z Císařského historického muzea ve Vídni. Do bronzu ji
odlili v císařsko-královské
umělecké lisovně Artura
Kruppa ve Vídni.
Ze sochy vyzařovala prostota a lidskost. Pravou rukou
císař zdravil lid, v levé držel
svitek listiny. Odhalení pomníku ve dnech 17. až 19. května
1902 bylo třídenním svátkem
německého Kravařska. Předcházela mu velká osobní
a mediální agitace. Takto
pomník jako symbol němectví přežil zánik monarchie
a vznik Československé
republiky.
Pak nastal problém. K vyvrcholení boje za připojení
Sudet k německému RaOdstranění císařovy sochy v roce 1924. kousku došlo v celém pohraFoto: archiv Muzea Novojičínska ničí 4. března 1919, kdy ve
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Vídni zahajoval činnost jeho první parlament. Stranou demonstrací
nezůstal ani Nový Jičín. Manifestace se zde konala v dopoledních
hodinách v Dělnickém domě, dnešním Středisku volného času Fokus.
Po schůzi se průvod účastníků vydal na náměstí k pomníku Josefa
II., aby v manifestaci pokračoval.
Před Laudonovou ulicí, nynější ulicí 28. října, se dav střetl s vojenskou jednotkou. Z nezjištěných příčin došlo ke střelbě a zranění pěti
civilistů a tří vojáků. Vojáci demonstranty rozehnali a ve večerních
hodinách pomník Josefa II. zabednili. Vedení města protestovalo,
případ neúspěšně vyšetřovalo ministerstvo obrany. Zabedněný
pomník „zdobil“ náměstí až do jara 1922, kdy okresní hejtmanství
na základě vládního usnesení nařídilo radnicím v Novém Jičíně, Fulneku a Suchdolu nad Odrou pomníky Josefa II. do stanovené doby
odstranit, protože jsou překážkou pro udržení klidu a pořádku.
Novojičínská radnice však prostřednictvím okresního úřadu dostala
od ministerstva příkaz odstranit pomník do 4. dubna, jinak měl být
odstraněn na útraty města. Městská rada pak rozhodla, že k odstranění
dojde 3. dubna a socha bude umístěna ve skladu hasičské zbrojnice.
A tak po celodenní práci byla socha po dvaceti letech sňata z podstavce. Po projevu dr. Ernsta Schollicha k třem tisícům přihlížejících,
za zvonění a zpěvu „Deutschland über alles“, ji studenti zemědělské
školy v Žilině na selském voze převezli do hasičské zbrojnice.
Po odvozu sochy zůstal na náměstí podstavec. I ten byl 10. července 1924, tedy před devadesáti lety, odstraněn. Stal se součástí
památníku obětem první světové války na hřbitově v Novém Jičíně,
odhaleného 1. listopadu 1928. Autorem obelisku s poněkud neobvyklou podobou Vykupitele byl Adolf Klein, novojičínský středoškolský profesor. Socha Josefa II. byla podle nepodložených zpráv
spatřena ještě v roce 1942. Údajně ji měl starosta Schollich zachránit
před osudem zvonů, tedy před roztavením na zbraně.

Památník obětem válek na bývalém podstavci císařovy sochy.
Foto: archiv Muzea Novojičínska
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Velká válka v novojičínském tisku
(II. část)
Lenka R. Chobotová
Podle zpráv z New Yorku byl 15. srpna 1914 slavnostně zproveřejného života. Angela Hückelová zemřela v Karlových Varech
vozněn Panamský průplav. Čtenáře novojičínských novin však tou
6. srpna 1914, doprovázena pouze jednou ze svých snach. Zde
dobou plně zaměstnávaly jiné problémy, a jako by to redakce vytuse také kvůli válečným podmínkám upravujícím civilní přepravu
šila, jindy na detaily u podobných zpráv štědrá, tentokrát si vystačila
odehrál malý pohřeb. Rodina a občané města se tak mohli zúčastnit
s jedinou stručnou větou oznamovací. Ve válečném horečném
jen zádušní mše za zemřelou ve farním kostele. Její tělo bylo
zanícení na podrobnosti nebylo kdy.
do Nového Jičína převezeno později a uloženo v rodinné hrobce
Ve čtvrtek 23. července srbská strana obdržela diplomatickou
na místním hřbitově.
nótu s požadavky souvisejícími s vyšetřováním atentátu na následníka
S válečným stavem přišla nejen mobilizace a odchod odvedenců
trůnu. Také v Novém Jičíně netrpělivě očekávaná odpověď se dostaz domovů a polí uprostřed dosud poklidně probíhající sklizně, ale
vila v sobotu 25. července kolem půl deváté večer v podobě teletaké nedostatek potravin, jejichž rapidní zdražování nad únosnou
gramu, oznamujícího přerušení diplomatických vztahů se Srbskem.
mez musel okresní hejtman Zwierzina zakázat pod pohrůžkou
Po desáté hodině večer se pak na novojičínském náměstí sešel
vysoké pokuty. Potřebnou pracovní sílu na venkově nahrazovali
mnohačetný dav pánů, kteří v semknutých řadách, ve vlastenecdobrovolníci a nezaměstnaní z měst, pracující ženy směly bezplatně
kém nadšení a s písní „Prinz Eugen der edle Ritter“ na rtech došli
využívat služeb městské mateřské školy.
k pomníku císaře Josefa II. Zde svorně vyslechli improvizovaný
Naděje a nadšení stále ještě přetrvávaly, i když budoucnost
proslov předsedy mužského pěveckého spolku Gustava Riedela
začala být nejasná, stejně jako Slunce, které se zatmělo 21. srpna
o potřebě upřímné a důvěrné spolupráce při obraně těžce zkoušené
1914, den po úmrtí papeže Pia X. Jedna z jistot, se kterou mohli
vlasti před zarputilým nepřítelem.
čtenáři počítat, byla, že další úplné zatmění Slunce spatří
Nato všichni vespolek zapěli jednu sloku státní hymny a rozešli
až 11. srpna 1999, v Římě zvolí nového papeže a školní rok 1914–15
se do svých domovů. A již v dalším čísle místního tisku se dočetli
začne přesně 1. září.
(pokračování příště)
nejen o vypovězení války Srbsku, ale rovněž o prvních potyčkách
na Dunaji u hranic Banátu. Rusko začalo mobilizovat, Rumunsko
a Řecko vyjádřily svou neutralitu a na železnici byla kvůli mobilizaci
omezena osobní doprava. V následujících dnech dostaly válečné
záležitosti větší spád, státy si navzájem vyhlašovaly válku a brzy
se do původního konfliktu Rakouska-Uherska se Srbským královstvím zapojil téměř celý evropský kontinent.
Obyvatelé města, a obzvláště jeho obyvatelky, se však na obraně
vlasti mohli podílet i v bezpečí svých domovů, ať už podporou
Červeného kříže, studiem praktického vzdělávacího kurzu v Rudolfově nemocnici a přípravou zimního spodního prádla pro vojáky
na frontě. Nebo i tím, že vlastenecky přestanou číst francouzské
módní časopisy a výrazy „chic“ a „elegant“ nahradí příhodnějšími
„hezký“, „jednoduchý“, „účelný“ a „harmonický“, a především
nebudou kupovat výrobky a potraviny z nepřátelských států.
Vlastenecké cítění naplno Novojičínští bez rozdílů projevili
18. srpna při oslavách císařových narozenin ve farním chrámě,
evangelické modlitebně i v synagoze. Na tomto počínání se však
Slavnostní požehnání udělil vojákům na náměstí farář Johann Parsch.
Foto: Státní okresní archiv NJ
již nepodílela jedna z nejvýraznějších osobností novojičínského

Dvacet let Klubu rodáků
(dokončení)
Karel Chobot, Pavel Wessely
Jednou z nepřehlédnutelných činností Klubu rodáků v uplynulých
dvaceti letech byla snaha přiblížit občanské veřejnosti města
významné osobnosti, léty programově zapomenuté. Kromě článků
v novinách a Novojičínském zpravodaji a odborných studií ve Vlastivědném sborníku okresu Nový Jičín, nyní Vlastivědném sborníku
Novojičínska, to byly plakety či desky umístěné na rodné domy
vynikajících malířů (Hugo Baar), technických vynálezců (Peter
František Rittinger) a průmyslníků (Karel Schwarz v Žilině u Nového
Jičína).
Památníky jsou také na místech rodných domů pozdějšího vídeňského starosty Julia Newalda, Alfreda Neubauera, jenž proslul
v oblasti automobilových závodů, a významného malíře-expresionisty Antona Koliga. Zatím jako poslední byla odhalena pamětní
deska na rodném domě cestovatele, mořeplavce a polárníka Eduarda Orla.
Opomenout nelze ani malou bustu Antonína Dvořáka v poetickém parčíku nad budovou Beskydského divadla, splněný sen
(pokračování na straně 10)
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Ředitel Beskydského divadla Pavel Bártek při odhalení busty A. Dvořáka.
Foto: archiv Klubu rodáků
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(dokončení ze strany 9)

zakladatele Klubu rodáků a čestného občana města Ervína Bártka.
Léta toužil, aby Nový Jičín měl busty všech tří vynikajících českých
skladatelů – nejenom Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka – u nichž
Ondráš vždy v roce české hudby zpíval. Ač to byla jeho zásluha,
odhalení busty v roce 2008 se již nedočkal.
Klub stál u zrodu mnoha publikací o Novém Jičíně. Jeho členové –
Pavel Wessely, Karel Chobot, Jaroslav Bělík, Sylva Dvořáčková
a Jaroslav Zezulčík – se na nich autorsky podíleli: Nový Jičín (1996,
2. vydání 1999), Nový Jičín na dobových pohlednicích (2005, 2. vydání 2013), Nový Jičín a jeho výtvarní umělci (2007), Svět Miloslava
Baláše (2007), Nový Jičín historický a současný (2010), Karel
Schwarz, muž s životním krédem Práce ctí (2012), Eduard Veith,
sny o štěstí (2013), Purkmistři a starostové Nového Jičína (2013).
Klub rodáků je rovněž podepsán pod obnovou dávných studánek
na úpatí žilinského kopce Puntík. Jejich přičiněním bylo obnoveno
dvanáct, téměř zapomenutých pramenů, jež dříve dávaly pitnou
vodu především místním sedlákům i jejich dobytku. Propojení lesními stezkami zpříjemňuje stovkám turistů ročně procházky do
blízké přírody spojené se zajímavými výhledy po okolí.
Nově byla pod záštitou Klubu v roce 2008 postavena na nejvýchodnější části města kaplička, jež kdysi tvořila začátek jedinečné
křížové cesty vedoucí až na úpatí hory Kotouč ve Štramberku. Byla
však v minulosti bezohledně odstraněna. Nyní kaplička vítá cyklistu,
který přijíždí po nové cyklostezce do krásného města, jakým nepochybně Nový Jičín je. Duchovno a sport v dokonalé symbióze.

Křest publikace o Karlu Schwarzovi.

Foto: archiv Klubu rodáků

Nechce se ani věřit, že uplynulo dvacet let od prvních organizačních schůzek s Ervínem Bártkem a od založení Klubu rodáků
a přátel města Nového Jičína. Sdružuje všechny, kteří mají naše
město rádi a chtějí pro ně něco vytvořit. Ať žijí v Novém Jičíně či
v zahraničí. Nejvýznamnější z nich jsme navrhli na čestné občany
města: Ervín Bártek, Max Mannheimer, Václav Ptáček, Jaroslav
Merenda. Doufejme, že nadšení členům spolku vydrží nejméně
dalších dvacet let.

Programy
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Neděle 14. září v 19.00 hod. • Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
• Monodrama jako stvořené pro Simonu Stašovou. Režie: Zdeněk Kaloč.
Vyprodáno.
Připravujeme:
■ Čtvrtek 2. října v 19.00 hod. – malý sál • TRIO MARTINŮ • Skladby
Josefa Suka, Sergeje Rachmaninova, Antonína Dvořáka. Kruh přátel hudby.
■ Úterý 7. října v 19.00 hod. • Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk
Svěrák: ČESKÉ NEBE • Cimrmanův dramatický kšaft. Hrají: Zdeněk Svěrák/Miloň Čepelka, Bořivoj Penc/Jaroslav Weigel, Petr Brukner/Petr Reidinger, Jan Hraběta/Andrej Krob, Genadij Rumlena/Robert Bárta, Miloň
Čepelka/Marek Šimon, Václav Kotek/Bořivoj Penc, /Petr Reidinger, Michal
Weigel/Zdenek Škrdlant.
■ Čtvrtek 9. října v 19.00 hod. • DAN BÁRTA & ILUSTRATOSPHERE •
Průřez tvorbou fenomenálního zpěváka a jeho kapely, včetně novinek
z alba „Maratonika“.
■ Neděle 19. října v 16.00 hod. • Zdenka a Pavel Teisingerovi – Hana
Mikolášková: O ČLOVÍČKOVI • Za dávných časů, kdy na zemi rostly
přesličky vyšší než panelák a mezi nimi se proháněly obrovské ještěrky
zvané dinosauři, se objevil první Človíček. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Středa 22. října v 19.00 hod. • Josef Stelibský – Antonín Procházka:
HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE • Opereta. Prvorepublikový příběh s retro šlágry. Prozářená scéna, pestré kostýmy, rychlý sled výstupů,
slovní humor a chytlavé melodie. Režie: Antonín Procházka. Předplatné
skupiny A.
■ Sobota 25. října v 19.00 hod. • Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES •
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové.

Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz.
■ Pondělí 1. září–úterý 2. září v 17.30 hod. • 3D dabing
■ Středa 3. září ve 20.00 hod. • 2D titulky • STRÁŽCI GALAXIE • Součástí
filmového světa společnosti Marvel se stává vesmír! Akční/dobrodružný/scifi. Přístupné bez omezení, 122 min.
■ Pondělí 1. září–úterý 2. září ve 20.00 hod. • EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 3 • Postradatelní jsou zpět i s novými hvězdnými přírůstky do party. Akční/dobrodružný/thriller. Do 12 let nevhodné, 126 min.,
titulky.
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■ Středa 3. září – pátek 5. září v 17.30 hod. • 2D • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 • Pokračování úspěšné animované komedie. Přístupné bez omezení,
105 min., dabing.
■ Čtvrtek 4. září – pátek 5. září ve 20.00 hod. • SIN CITY: ŽENSKÁ,
PRO KTEROU ABYCH VRAŽDIL • 3D • Pokračování kultovního snímku
se vrací do Města hříchu. Akční. Do 15 let nepřístupné, 103 min., titulky.
■ Sobota 6. září • SLAVNOSTI MĚSTA • 12.00–15.00 BLOK FILMŮ
Z PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY, 16.00 POJEDEME K MOŘI • Vstup volný.
■ Neděle 7. září v 17.30 hod. • TŘI BRATŘI • Nová česká pohádka Jana
Svěráka podle scénáře Zdeňka Svěráka. Přístupné bez omezení, 86 min.
česky.
■ Pondělí 8. září–středa 10. září v 17.30 hod. • LET’S DANCE ALL IN
• Páté pokračování filmové série ukáže tanec jako nikdy předtím.
Taneční/romantický. Do 12 let nevhodné, 112 min., titulky.
■ Pondělí 8. září – středa 10. září ve 20.00 hod. • POD ZEMÍ • Horor ve
stopách snímků, které konstruují filmovou realitu s pomocí „nalezených“
záznamů. Do 15 let nepřístupné, 89 min., titulky.
■ Čtvrtek 11. září–pátek 12. září v 17.30 hod. • TŘI BRATŘI • Anotace
viz výše.
■ Čtvrtek 11. září–pátek 12. září ve 20.00 hod.
■ Sobota 13. září–neděle 14. září v 17.30 hod. • DÁRCE • Jonas žije
v dokonale organizovaném a regulovaném světě. Má to své výhody, ale
nechyběla by vám odlišnost a možnost volby? Fantasy/sci-fi. Do 12 let
nevhodné, 89 min., titulky.
■ Sobota 13. září–neděle 14. září v 15.30 hod. • POŠŤÁK PAT • Nejoblíbenější listonoš na světě v podívané plné humoru, akce, písniček
a světel ramp. Animovaný. Přístupné bez omezení, 88 min., dabing.
■ Sobota 13. září–neděle 14. září ve 20.00 hod. • SIN CITY: ŽENSKÁ,
PRO KTEROU ABYCH VRAŽDIL • Anotace viz výše.
■ Pondělí 15. září–úterý 16. září v 17.30 hod. • DÍRA U HANUŠOVIC •
Nová komedie režiséra Miroslava Krobota. Přístupné bez omezení,
102 min., česky.
■ Pondělí 15. září–úterý 16. září ve 20.00 hod. • NEJHLEDANĚJŠÍ
MUŽ • V hamburské islámské komunitě se objeví neznámý muž na pokraji
smrti. Jeho identita zůstává záhadou. Thriller. Do 12 let nevhodné,
121 min., titulky.
■ Čtvrtek 18. září–pátek 19. září v 17.30 hod. • LÁSKA NA KARI •
Gurmánská romance nabitá chutěmi a vůněmi. Komedie/romantický.
Do 12 let nevhodné, 122 min., titulky.
■ Čtvrtek 18. září–sobota 20. září ve 20.00 hod. • DŘÍV NEŽ PŮJDU
SPÁT • Strhující příběh Christine, která po autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když večer usne. Mysteriózní/thriller. Do 15 let nepřístupné, 92 min.,
titulky.
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■ Sobota 20. září v 17.30 hod. • 3D
■ Neděle 21. září v 17.30 hod. • 2D • ŽELVY NINJA • Akční snímek na
motivy slavného animovaného seriálu. Komedie/akční/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 98 min., dabing.
■ Neděle 21. září v 15.30 hod. • KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 4 • Osm
příběhů s Krtečkem pro nejmenší. Animovaný. Přístupné bez omezení, 88 min.
■ Neděle 21. září ve 20.00 hod. • 3D
■ Pondělí 22. září–úterý 23. září ve 20.00 hod. • 2D • SIN CITY: ŽENSKÁ,
PRO KTEROU ABYCH VRAŽDIL • Anotace viz výše.
■ Pondělí 22. září–čtvrtek 25. září v 17.30 hod. • ZŮSTAŇ SE MNOU •
Sedmnáctiletá Mia má všechno, o čem kdy snila. V jedno zimní ráno ale ztratí
milované rodiče i bratra. Drama. Do 12 let nevhodné, 106 min., titulky.
■ Středa 24. září ve 13.00 hod. • POMPEJE • BIO SENIOR • Velkolepá
katastrofická podívaná, která spojuje zkázu kvetoucího antického města
s akčním a milostným příběhem. 105 min., dabing.
■ Středa 24. září–čtvrtek 25. září ve 20.00 hod. • SEX TAPE • Jay a Annie
chtějí po deseti letech obnovit svou vášeň. Rozhodnou se natočit video
se všemi pozicemi z knihy o sexu. Komedie. Do 15 let nepřístupné,
95 min., titulky.
■ Pátek 26. září–neděle 28. září v 17.30 hod. • FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ
Marilyn Manson si ve filmu francouzského režiséra a hudebníka Quentina
Dupieuxe zahrál roli emo teenagera. Komedie/krimi. Do 15 let nepřístupné,
83 min., titulky.
■ Pátek 26. září–neděle 28. září ve 20.00 hod. • VÝCHOZÍ BOD • Mike
Cahill vypráví příběh mladého molekulárního biologa Iana Graye, zcela
pohlceného studiem vývoje lidského oka. Sci-fi/drama. Do 12 let nevhodné,
107 min., titulky.
■ Sobota 27. září–neděle 28. září v 15.30 hod. • POŠŤÁK PAT • Anotace
viz výše.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 7. září – Rytířský sál a Kamenná síň •
VELKÁ VÁLKA A LEGIONÁŘI NOVOJIČÍNSKA
V BOJI ZA VZNIK ČESKOSLOVENSKA • Sto let legií
1914–1920 v boji za vznik ČSR.
■ Do neděle 19. října – Nová galerie • ALENA SCHÄFEROVÁ – KRESBY, MALBY A KOSTÝMNÍ NÁVRHY
■ Pátek 19. září–neděle 9. listopadu – Rytířský sál • BOTY, BOTKY,
BOTIČKY • Výstava historické obuvi nejen značky Baťa. Vernisáž
18. září v 17.00 hod.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00
Sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstava:
■ Pondělí 1. září–úterý 30. září – městská knihovna – hodiny pro veřejnost
VALAŠSKO • Kresby Stanislava Šajtara, zachycující krásu architektury
starého Moravského Valašska.
■ Sobota 6. září–středa 24. září – výstavní síň
Stará pošta • CO TO LETÍ? • Výstava modelů, kreseb a maleb lodí, letadel, vzducholodí a archivních
dokumentů z počátku dvacátého století. Vernisáž
5. září v 17.00 hod.
Akce:
■ Úterý 2., 9., 16., 23. a 30. září od 18.00 do
21.00 hod. – Čajovna Archa • MAGIC: THE
GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče
Magic: The Gathering TCG.
■ Sobota 6. září v 9.00 hod. – Masarykovo
náměstí a centrum města • SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN • Program
najdete v samostatném letáku.
■ Sobota 6. září ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • PARTY • Taneční
večírek u příležitosti městské slavnosti.
■ Čtvrtek 11. a 18. září od 16.00 do 18.00 hod. – městská knihovna •
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY • Dvoudenní kurz Martiny Burianové
– strategie a nástroje pro zvyšování mentální výkonnosti ve stáří. Cena
50 Kč. Kapacita míst omezena, rezervace v oddělení pro dospělé čtenáře
nebo na telefonu 556 709 840.
■ Pátek 12. a 26. září v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY
Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
■ Sobota 13. září v 8.15 hod. – Čajovna Archa • ČAJOVÝLET NA HADINKU • Přírodní expedice z Heřmánek přes Hadinku do Budišova n. B.
Sraz v 8.15 na vlakovém nádraží.

Novojičínský zpravodaj

■ Čtvrtek 18. září v 17.00 hod. – Čajovna Archa • CASHFLOW TURNAJ • Vzdělávací deskohraní – zábavou k finanční svobodě. Cena 30 Kč.
■ Pátek 19. září ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • BASSURAZZ AND
FRIEND’S • Poslechový večer – taneční večírek v podání známých dýdžejů.
Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 20. září ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • MUCHA • Nejlepší
sprostý ženský sólový recitál. Vstupné 100 Kč.
■ Sobota 20. září v 15.30 hod. – Čajovna Archa • PORODNÍ VEČÍREK
• Seminář manželů Vítkových pro těhotné ženy, jejich partnery a další
zájemce. Vstupné 100/80 Kč (studenti, důchodci).
■ Čtvrtek 25. září ve 20.00 hod. – Klub Galerka • LUBOŠ SOUKUP
QUARTET • Mezinárodní jazz – Luboš Soukup (saxofon), Christian Pabst
(klavír), Joel Illerhag (kontrabas) a Morten Hæsum (bicí). Vstupné 100/130 Kč.
■ Sobota 27. září ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • PAŘÍŽ, MANHATTAN
• Biograf Artefakt. Debut mladé francouzské režisérky Sophie Lellouche
– příběh svobodné svérázné lékárnice Alice, jež nachází únik ze samoty
ve filozofických filmech Woodyho Allena. Délka 74 min. Vstupné 90 Kč.
Připravujeme:
■ Středa 1. října v 19.00 hod. – Kino Květen • EVA PILAROVÁ & TRIO
• Koncert legendární české zpěvačky s doprovodem. Vstupné 180/220 Kč.
KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014–2015
Jazyky
Angličtina pro dospělé 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Němčina pro dospělé 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Italština pro dospělé 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Španělština pro dospělé 1., 2., 3. a 4. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Francouzština pro dospělé 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Nově
Tvoření pro radost aneb Vyrob si sám… (20 lekcí po 2 hodinách, jedna
lekce týdně)
Kurz psychoher (12 lekcí po 2 hodinách, jedna lekce týdně)
Něco navíc
Kurz znakového jazyka pro začátečníky
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz hry na kytaru (28 lekcí po 1 hodině, jedna lekce týdně)
Ženy s. r. o. (amatérský divadelní ženský spolek)
Informace a přihlášky na výše uvedených kontaktech, na telefonu 733 165 448
a e-mailu: domitrova@mksnj.cz. Uzávěrka přihlášek bude 30. září.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.
Výstavy:
■ Do úterý 30. září – expozice Návštěvnického centra
• PO STOPÁCH GENERÁLA LAUDONA • Výstava sbírkových předmětů
Františka Holuba.
■ Úterý 2. září–pondělí 29. září – galerie Návštěvnického centra • TANZÁNIE DOBROVOLNĚ • Fotografie Lukáše Zavadila – vesnický život,
život sirotků a inspirativní africká příroda. Vernisáž 2. září v 17.00 hod.
■ Středa 1. října–pátek 31. října – galerie Návštěvnického centra •
FOTOOBRÁZKY • Fotografie zpěvačky Evy Pilarové – náměty pražských zákoutí, českého venkova i světových velkoměst. Vernisáž
1. října v 17.00 hodin za autorčiny účasti.
■ SLAVNOST MĚSTA V NÁVŠTĚVNICKÉM CENTRU – podrobnosti na
straně 4
Nové upomínkové předměty
Návštěvnické centrum vydalo nové pohlednice města, koupit je můžete
v Turistickém informačním centru. Jedná se o zajímavé záběry zdejšího
náměstí, z nichž tři jsou kopie historických pohlednic ze sbírky Ivana
Bartoně. Pro vášnivé luštitele je nově v prodeji „Naše město v křížovkách“.
Návštěvnické centrum nabízí
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně
• Komentované procházky městem s průvodcem
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení, včetně
komentované procházky expozicí
• Novinka – půjčování disků do DiscGolfParku na Bochetě.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00
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Turisté v Jánošíkově kraji
Vlasta Čejková, členka výboru
Novojičínští turisté uspořádali o prázdninách jednodenní zájezd
na Slovensko, do Jánošíkových dier a na Velký Rozsutec. Vystoupali
jsme z Těrchové Dierami až na sedlo Medzirozsutce. Odtud se někteří
zdatní turisté vydali na Malý a Velký Rozsutec. Větší část ale pokračovala pouze na Velký Rozsutec, zbytek výpravy obě hory obešel
obloukem.
Protože bylo krásné počasí, nebyli jsme tady sami. Potkávali jsme
Poláky, Maďary, Čechy a samozřejmě i Slováky. Kochali jsme se
nádhernými výhledy a při pohledu na vzdálené vrcholky hor plánovali
výlety na příští rok.
Malá Fatra má návštěvníkům co nabídnout. Je velká škoda, že
dva dny po našem zájezdu přišla na Vrátnou dolinu přírodní pohroma
a výlet lanovkou na Velký Kriváň, který jsme plánovali na letošní září,
budeme muset odložit. Namísto toho pojedeme do Strážovských
vrchů, které jsou rovněž zajímavé.

Křížem krážem Novým Jičínem spojenou s výstupem na věž, a už
zveme naše stálé i nové cvičence znovu do tělocvičny.
Každý čtvrtek v 16.00 hodin cvičí v Základní škole Jubilejní rodiče
s dětmi od dvou let. Současně probíhá v malé tělocvičně cvičení
pro předškoláky a mladší žáky, které svou všestranností připravuje
děti pro možné budoucí působení v jiných sportovních oddílech.
Od 17.00 hodin mají ženy kondiční cvičení s prvky jógy. Všechny
srdečně zveme a těšíme se poprvé v tělocvičně ve čtvrtek 18. září.

Házenkáři na prahu sezony
Petr Jaroň, předseda oddílu
Novojičínští házenkáři se celý srpen připravovali na novou sezonu.
Mládežnická družstva trénovala dvoufázově a na závěr se sešla na
soustředění ve Štramberku.
V novém soutěžním ročníku bude za náš oddíl nastupovat pět
mládežnických a dva týmy dospělých. Představí se v Moravskoslezské lize, ženy navíc v Českém poháru, mladší žačky a žáci také
v házenkářském desetiboji. Všechny kategorie sehrají první mistrovská utkání v neděli 14. září.
V říjnu se také znovu rozjedou školní ligy. Zúčastní se jich žáci
čtvrtých a pátých tříd ze třiadvaceti základních škol z Nového Jičína
a okolí. Pro novojičínské školy připravujeme nové turnaje v miniházené pro žáky druhých a třetích tříd.
Oddíl házené zve do svých řad děti se zájmem o tento sport. Mohou
si osvojit základy házené, připojit se k mládežnickým družstvům
a prožít nezapomenutelné chvíle při utkáních a turnajích doma i v zahraničí. Zápisy probíhají každé úterý a čtvrtek od 16.00 hodin v hale
ABC. Více informací najdete na www.novyjicin-hazena.cz a v oddílové
skříňce u náměstí.

K průchodu Jánošíkovými dierami je nutné použít žebříky.
Foto: Vlasta Čejková

Zacvičte si se Sokolem!
Renáta Szolonyová
Děti ze Sokola Nový Jičín minulý školní rok poctivě cvičily v tělocvičně. Proběhlo ale i mnoho doprovodných akcí – maškarní cvičení,
vítání jara v přírodě, Den dětí na bazénu, zábavné kolečkové odpoledne v parku a výlet na kolech s opékáním u Oční studánky.
Pět dětí se zúčastnilo župních závodů všestrannosti ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Jedenáctiletá Klára Szolonyová tam obsadila krásné
třetí místo. Jsou to jen dva měsíce, co jsme ukončili sezonu soutěží
Zdejší házená vyšle do nové sezony sedm družstev.
Foto: Petr Jaroň

Sportovní pozvánky
Stolní tenisté pořádají zápis
Zápis nových členů pořádá oddíl stolního tenisu v pondělí
8. září a ve středu 10. září, vždy od 16.00 hodin. Určen je zájemcům z řad novojičínské mládeže včetně účastníků červnových
náborových turnajů ve sportovní hale v Loučce. Zveme rodiče
a děti na tuto první oficiální schůzku, kde získají základní informace
o činnosti oddílu, vedení tréninkové jednotky, účasti na bodovacích
turnajích, technickém a finančním zabezpečení mládeže. Podrobnosti najdete na www.stolnitenistjnovyjicin.cz.

Uplynulou sezonu uzavřela soutěž Křížem krážem Novým Jičínem.
Foto: Renáta Szolonyová
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Novojičínský O-Cup pojedenadvacáté
Florbalisté se v sobotu 11. října sejdou na 21. ročníku Novojičínského O-Cupu. Na turnaji, určeném široké veřejnosti, budou
o putovní poháry bojovat chlapci do 15 let, nad 15 let a dívky.
Přihlásit se lze od počátku září na www.o-cup.cz.
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EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Máchova 56,

zpracování plechů na CNC strojích
přijme do pracovního poměru:

Nabízíme velký výběr matrací,
741 01 Nový Jičín
postelí, lamelových roštů,
tel.: 556 708 339,
e-mail: plklasika@tiscali.cz
přikrývek, polštářů
www.expertnazdravespani.cz
a bytových doplňků

SVÁŘEČE CO2
dvousměnný provoz
úkolová mzda
Bližší informace:
VVM-IPSO s. r. o., Opavská 569, 742 45 Fulnek
Tel.: 739 322 988, pan Patrik Dostál

MED
centrum

BENZINA
SHELL

Beskydy Card pomůže
zvýšit návštěvnost Beskyd – výzva
Destinační management turistické oblasti Beskydy – Valašsko, o. p. s.
realizuje projekt regionální návštěvnické karty Beskydy Card, jejímž
cílem je zvýšení návštěvnosti regionu, prodloužení délky pobytů návštěvníků a zvýšení konkurenceschopnosti turistické oblasti.
Vyzýváme zástupce veřejného i soukromého sektoru, majitele a provozovatele zařízení nabízející služby v oblasti cestovního ruchu,
turistických atraktivit a ubytovacích zařízení na území turistické oblasti
Beskydy – Valašsko k zapojení do Beskydy Card. Zařazením do projektu subjekty získají masivní celoroční propagaci svých služeb.
První karty budou návštěvníkům k dispozici od zimní sezony
2014/2015.
Pokud máte zájem nabídnout do projektu své služby,
kontaktujte, prosím, Bc. Renatu Kotalovou:
e-mail: kotalova.renata@beskydy-info.cz, tel.: 739 203 933.

Novojičínský zpravodaj
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Muž, který zdolal Širokou horu
Novojičínský zpravodaj

Celkový pohled na Broad Peak ze základního tábora.
Foto: Marek Novotný
Letošní pětadvacátý červenec vstoupí do dějin novojičínského
i českého sportu. O půl třetí odpoledne místního času vystoupili dva
naši horolezci na vrchol 8 047 metrů vysoké hory Broad Peak v pákistánském Karákóramu. Po boku čerstvého držitele koruny Karákóramu Libora Uhra z Frýdku-Místku stanul sedmatřicetiletý
novojičínský policista Marek Novotný, kterého jsme se zeptali:
Byla to vaše první osmitisícovka?
Nebyla. Pokouším se o ně pátý rok. Začal jsem netradičně nejvyšší
horou Mount Everest. Stejně jako z pozdějšího výstupu na sedmý
nejvyšší vrchol Dhaulágirí jsme se kvůli špatnému počasí museli
předčasně vrátit. Loni se mi ale podařil „double“, když jsem vystoupil
na osmitisícovky Gašerbrum I. a II.
Kam řadíte zdolání Broad Peaku?
Každá expedice i hora jsou jiné. Broad Peak je dvanáctá nejvyšší
na světě. Je zvláštní tím, že její vrcholový hřeben je dlouhý dva a půl

Opouštíme třetí výškový tábor a míříme k vrcholu. Foto: Libor Uher

kilometru – odtud název, který v překladu znamená Široká hora. Než
dosáhnete vrcholu, strávíte v zóně smrti, jak říkáme výšce s výrazným
úbytkem kyslíku, podle počasí sedm až deset hodin.
Při výstupu jste měli ideální počasí. Selanka to ale jistě nebyla.
Celý měsíc nám počasí přálo, něco takového tam prý nezažili
deset let. Poslední den ale začal foukat silný vítr. I když svítilo sluníčko,
na místě Rocky Summit – dvacet výškových metrů pod vrcholem –
jsme zvažovali, jestli jít dál. Kdyby nás to nahoře zavřelo, mohly by
nastat velké problémy. Rozhodli jsme se pokračovat, a za hodinu
jsme stanuli na vrcholu. Po několika minutách jsme se vydali na zpáteční cestu.
Jaký to byl pocit?
Úžasný. Přestože je člověk úplně „vyšťavený“, nastalá euforie
pocity vyčerpání přebije. Navíc jsem tam byl se svým kamarádem
ve chvíli, kdy si na hlavu nasadil pomyslnou korunu Karákóramu za
zdolání všech osmitisícovek v tomto pohoří.
Co vašemu triumfu říkají rodina a přátelé?
Jsou rádi, že jsem se vrátil v pořádku. Někdo měří úspěšnost
expedice tím, jestli její členové dosáhli vrcholu. Některé věci ale
člověk neovlivní. Pro mě je nejdůležitější vydat ze sebe všechno,
a přitom se vrátit zdravý.
Libor Uher si vás osobně vybral. Jak se vám s ním lezlo?
Seznámili jsme se před pěti lety v základním táboře pod Mount
Everestem. Od té doby jsme kamarádi i tréninkoví partneři. Předloni
jsme se pokusili zdolat Dhaulágirí. Na Broad Peaku jsme společně
strávili jeden měsíc, a bylo to bez problémů. Je hodně důležité mít
vedle sebe kamaráda, na kterého se můžete spolehnout.
Na vrcholu s vámi byla vlaječka s českou trikolorou a znakem
Nového Jičína...
Abychom za zhoršujícího se počasí byli co nejrychlejší, shodili
jsme pod vrcholem batohy a šli bez nich. S sebou jsme vzali malou
vlaječku, s níž jsme se nahoře vyfotografovali. Vrcholové snímky
s našimi podpisy chceme věnovat starostovi Nového Jičína jako
poděkování za projevenou podporu.
Jak moc vám příspěvek radnice pomohl?
Kdyby přispělo jenom město, bylo by to málo. I když dvacet tisíc
korun člověk na ulici nenajde. Snažím se oslovovat i další sponzory.
Proto také říkám, že expedice není věcí jednotlivce, ale spousty lidí,
kteří se na jejím financování a přípravě podílejí. Za to chci všem
poděkovat.
A jaké jsou vaše další cíle?
To uvidím, až vychladneme po právě skončené expedici. Buď
pojedu s Liborem Uhrem do Nepálu, nebo se vrátím do Pákistánu,
kde se mi zatím dařilo, a pokusím se zdolat obávanou K2.

Pohoda základního tábora – vařím si písmenkovou polévku.
Foto: Libor Uher

Sportovní zpravodajství najdete také na straně 12.
Novojičínský zpravodaj
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Fotosoutěž čtenářů – 42. kolo

1. místo: Jiří Sila

Také v čase dovolených naši fotografující spoluobčané pilně zasílali
soutěžní snímky. Hodnotitelé tak mohli vybírat z osmnácti došlých
fotografií. Nejtěsnější byl boj o první místo, který skončil rozdílem
jediného ze třiceti bodů.
1. místo – snímek Jiřího Sily, který se rozhodl hledat nový pohled
na naše město z ptačí perspektivy. Vidíme na něm první okružní
křižovatku Nového Jičína, dokončenou v závěru roku 1998.
2. místo – fotografie, se kterou byla hned napoprvé úspěšná Zuzana
Kadlecová.
3. místo – získává Antonín Vágner za pozoruhodný experiment, při
němž vytvaroval tradiční záběry náměstí do podoby klobouku,
symbolu Nového Jičína.
Pavel Wessely

2. místo: Zuzana Kadlecová

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.

Uzávěrka příštího čísla bude 20. září ve 12.00 hodin.
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