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Novojičínský klub na další výpravě po stopách slavných rodáků
Podrobnosti čtěte na straně 9.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mám pro vás nejdůležitější zprávu za
celé volební období a dovolím si říci, že
za celých pětadvacet let od revoluce. Do
průmyslového parku v Novém Jičíně míří
první velký investor s průmyslovou výrobou. Společnost Halla Visteon Climate
Control Corp. zde plánuje rozšířit své
výrobní kapacity na ploše pěti a půl tisíce
čtverečních metrů.
V případě schválení projektu (v den, kdy čtete tyto řádky, už bude
pravděpodobně podepsaná poslední smlouva) by výstavba měla
začít v posledním čtvrtletí letošního roku. Spuštění prvního výrobního
programu lze očekávat ve druhém čtvrtletí 2015.
Pro mě osobně je to splnění nejdůležitějšího cíle, který si vedení
města v roce 2010 dalo. Naší vizí bylo spolupracovat a komunikovat
s největšími zaměstnavateli ve městě, abychom udrželi stávající
zaměstnanost.
Proto jsme se s šéfy podniků pravidelně setkávali a vzájemně si
předávali nové informace. Také jsme se jim snažili vycházet maximálně vstříc, například v otázce parkovacích míst na ulicích Lužické
či Jugoslávské pro Visteon nebo v zajištění ubytování pro inženýry-vývojáře ze společnosti Varroc Lighting Systems – je skvělé, že
se v našem městě rozšíří výzkum a vývoj.
Následně bylo naším cílem přivést do průmyslového parku velkého
zaměstnavatele. O využití průmyslové zóny jsme v minulosti často
jednali. Nakonec se vše podařilo lépe, než jsme sami doufali. Společnost Halla Visteon Climate Control Corp. – bývalý závod 2 Autopalu
– patří mezi nejdůležitější zaměstnavatele ve městě. Co si více přát,
než velmi výrazné navýšení pracovních míst navíc od podniku s téměř
stopadesátiletou tradicí.
Velké poděkování patří všem, kteří se o to zasloužili. Zejména řediteli Visteonu Walterovi G. Thomasovi, Veronice Prudilové a Petru
Kudělkovi. Také zástupcům společnosti CTP Invest, která vlastní
průmyslový park, jmenovitě Davidu Chládkovi. A pracovní komisi
složené ze zástupců města.
Navíc tento investor nemusí být v průmyslové zóně jediný, protože
místostarostka Blanka Faluši nyní vyjednává s dvěma menšími potenciálními zájemci.
Jaroslav Dvořák

Sběr nebezpečného odpadu
Ivan Junášek, Technické služby města
Podzimní mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v Novém Jičíně na těchto místních částech a v následujících termínech:
Stanoviště a termíny svozu v místních částech: Loučka – středa
1. října (od 15.45 do 16.00 hod. parkoviště u garáží MěÚ, od 16.00
do 16.15 hod. u věžáku č. 275 naproti pneuservisu, od 16.15 do 16.30
hod. u Koruny, od 16.30 do 16.45 hod. u správní budovy ZD), Kojetín
– středa 1. října (od 17.00 do 17.30 hod. křižovatka u autobusové
zastávky), Straník – středa 8. října (od 15.45 do 16.15 hod. nad
školou, od 16.15 do 16.45 hod. u prodejny Jednoty, od 16.45 do 17.30
hod. odbočka ke hřišti), Bludovice – středa 15. října (od 15.45 do
16.15 hod. čerpací stanice – Fojtství, od 16.15 do 16.45 hod. autobusová zastávka u České školy, od 16.45 do 17.30 hod. bývalé čalounictví), Žilina – středa 22. října (od 15.45 do 16.15 hod. u hřiště, od
16.15 do 16.45 hod. Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), od 16.45
do 17.15 hod. U Škorňů (Pstruží potok), od 17.15 do 17.30 hod. Beskydská (u skladu CO).
Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů doklad
k ověření jejich bydliště.

Vyzvedněte si kompostéry!
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Žádáme občany, kteří si u města předběžně objednali domácí
kompostér na biologicky rozložitelný odpad o objemu 700 litrů, aby
se od 1. října dostavili na Městský úřad Nový Jičín, odbor životního
prostředí, kancelář číslo 306, k podpisu smluv o výpůjčce a následném darování. S sebou je třeba vzít občanský průkaz, nájemci pozemku také doklad o jeho nájmu.
Radnice uzavře smlouvu pouze s občanem, který má trvalý pobyt
v Novém Jičíně včetně místních částí, je vlastníkem nebo nájemcem
pozemku na území města a za předpokladu, že vůči městu nemá žádné
splatné závazky. Pokud žadatel uvedené podmínky nesplní, město
nádobu postoupí náhradníkovi, kterého vyzve k podpisu smlouvy.
Následně po podpisu smlouvy budou kompostéry připraveny
k vyzvednutí na separačním dvoru na Palackého ulici – každé úterý
a čtvrtek od 8.00 do 17.00 hod. (pauza od 11.00 do 11.30). Více
informací získáte na telefonním čísle: 556 768 365 nebo na e-mailu:
mkissova@novyjicin-town.cz.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí

LED diody namísto výbojek

Osmdesátá sedmá schůze Rady města Nový Jičín dne 3. září:
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti městské policie za
letošní druhé čtvrtletí a schválila obřadní dny na příští rok. Schválila
převod Mateřské školy Beskydská 143, odloučeného pracoviště
Mateřské školy Sady, pod organizaci Mateřská škola Trojlístek od
1. ledna 2015. Od 1. října 2014 je zrušena Mateřská škola Trlicova.
Dvacáté čtvrté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne
4. září: Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za sběr a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 ve výši
552 koruny za osobu. Vzali na vědomí zprávu o hospodaření s byty
a nebytovými prostory za rok 2013. Na doporučení rady města schválili
rozdělení příjmů z loterií za letošní druhé čtvrtletí: SVČ Fokus 93 572,45 Kč,
Tělovýchovné jednotě 93 572,45 Kč, hokejovému klubu 598 863,67 Kč,
fotbalovému klubu 393 004,28 Kč, basketbalovému klubu 224 573,88 Kč,
Klubu vodních sportů Laguna 168 430,31 Kč, TJ – oddílu volejbalu
93 572,45 Kč, plaveckému klubu 74 857,96 Kč, TJ – oddílu házené
37 428,98 Kč, TJ – oddílu tenisu 37 428,98 Kč, TJ – oddílu stolního tenisu
37 428,98 Kč, Lyžařskému klubu Svinec 37 428,98 Kč, TJ Sokol Žilina
– oddílu kopané 26 000 Kč, Moravian Gators 10 000 Kč, sociálně-terapeutickým dílnám Effatha 170 000 Kč a 35 000 Kč na vytvoření dílny pro
absolventy Praktické školy, Škole života 150 000 Kč.

Marie Machková, tisková mluvčí
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Zdejší radnice se rozhodla pro úspornější veřejné osvětlení.
Lampy se sodíkovou výbojkou nahrazuje svítidly s LED diodami.
Po části Jubilejní ulice, kde se nový druh osvětlení objevil poprvé,
ho začali montovat v Dlouhé ulici. Výměna tady skončí v říjnu
a přijde na více než osm set tisíc korun.
„Technický stav osvětlení v Dlouhé ulici byl nevyhovující. Kvůli
úsporám se město rozhodlo nahradit klasické sodíkové výbojky
LED zářivkami,“ uvedla Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic. Zkušenost z Jubilejní ulice říká, že použitím nové
technologie lze ušetřit třiasedmdesát procent elektřiny. Kromě
toho mají LED světla téměř trojnásobnou životnost.

Město Nový Jičín vás zve
v neděli 5. října ve 14.00 hodin
na slavnostní otevření lesoparku Skalky.
Přijďte si prohlédnout a projít oddechovou zónu
s více než třinácti tisíci stromy, keři a květinami!
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Občané a komunální volby
Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností
Po čtyřech letech opět proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Uskuteční se v pátek 10. října od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Každý volič obdrží poštou hlasovací lístky v obálce s vyznačeným číslem a sídlem volebního okrsku, kde bude moci volit.
U sídel některých z celkem 22 volebních okrsků došlo ke změnám:
Volební okrsek č. 6 – dříve městský úřad, Divadelní 1, nyní
Mendelova střední škola (bývalá Zdravotní škola), Divadelní 4.
Volební okrsek č. 18 – dříve hasičská zbrojnice Kojetín, nyní
pohostinství Kojetín (bývalá prodejna Jednoty).
Volební okrsky č. 19 a 20 – dříve Klub důchodců Loučka a ZŠ
Dlouhá 54, oba nyní Tenisová hala, Za Korunou 302.
S sebou je třeba mít platný občanský průkaz nebo cestovní
pas. Voličský průkaz nelze využít, občan může volit jen v místě
trvalého bydliště. Ze závažných zdravotních důvodů může požádat
městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o umožnění
hlasování mimo volební místnost.
Každý volič obdrží 1 společný hlasovací lístek formátu A2, na
kterém budou uvedeni kandidáti všech zaregistrovaných volebních stran. Každá volební strana má na hlasovacím lístku pořadí
určené losem. Volič má při hlasování tyto možnosti:
a) zakřížkuje jednu volební stranu – tím dává hlas kandidátům
této strany v uvedeném pořadí (pokud současně označí křížkem některé kandidáty této volební strany před jejich jmény,
k označení kandidátů se nepřihlíží; při zakřížkování více volebních stran je hlasování neplatné)
b) zakřížkuje jednotlivé kandidáty napříč volebními stranami
(nejvýše 29 kandidátů, může být méně, při překročení uvedeného počtu je hlasování neplatné)
c) zakřížkuje méně než 29 kandidátů napříč volebními stranami a zakřížkuje současně jednu politickou stranu (zakřížkovaná strana tak dostává tolik hlasů, kolik zbývá volných
míst do počtu 29)
Upozornění:
Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí v době počínající
třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování
nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.
Ve dny voleb je také zakázána volební agitace a propagace pro
volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna
volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Strážníci kontrolují i psy
Jiří Klein, ředitel městské policie
Přes čtyři sta třicet kontrol majitelů psů ve městě a jeho místních
částech provedli od počátku roku strážníci zdejší městské policie.
Zjistili třináct majitelů, kteří své psy nepřihlásili, a ohlásili to finančnímu
odboru městského úřadu.
Město dosud nevydalo vyhlášku upravující pravidla volného pohybu psů. Strážníci dohlížejí alespoň na to, aby majitelé po svých psech
uklízeli exkrementy. Zjišťuje se to obtížně. Vidí-li majitel uniformu,
uklidí výkaly, i kdyby je měl vzít holou rukou. Žádáme proto občany,
aby neukázněné pejskaře na jejich jednání upozornili. Majitele psů
vyzýváme, aby byli ohleduplní a výkaly uklízeli.
Když někdo oznámí nebo zjistí toulavého psa, strážníci na místě
posuzují, zda ohrožuje dopravu, život, zdraví nebo majetek, a je
nutný jeho odchyt. Zároveň se snaží zjistit jeho majitele. Pokud se
to nepodaří, psa dočasně umístí v jednom ze dvou kotců, používaných před odvozem do útulku v Kopřivnici.
Informace o odchycených psech ihned uveřejňujeme na vlastních
i městských webových stránkách a facebookových profilech. Letos
jsme odchytili už šestatřicet psů.
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Školy prošly zásadní opravou
Marie Machková, tisková mluvčí
Do dvou opravených škol se počátkem září vrátily děti. Základní
škola Dlouhá má nová okna, opravenou střechu a zateplenou fasádu.
Šedivou omítku nahradily pestré barvy. V pozadí stavebních úprav
byly úspora energií a zlepšení vzhledu budovy.
Náklady dosáhly dvanácti a půl milionu korun, z toho tři miliony
pokryla dotace. Nyní probíhá rekonstrukce prostranství u školy.
Popraskané betonové panely nahradí zámková dlažba a zvětší se
travnaté plochy. Za školou projde opravou příjezdová cesta, přibudou
parkovací místa a nové veřejné osvětlení. Práce skončí v půli listopadu
a vyžádají si šest a půl milionu korun.
Mateřská škola na Jiráskově ulici přivítala děti po více než čtyřech
měsících. Její rekonstrukci si vynutilo použití nevhodného stavebního
materiálu, takzvaného boletického panelu. Některé části musely
být kvůli obsahu azbestu zbourány a postaveny znovu. Město zároveň nechalo rekonstruovat kotelnu a částečně i rozvody vody, vybudovat novou výdejnu jídla a vyměnit vzduchotechniku. Na přestavbu
za více než šest milionů korun získalo dvoumilionovou dotaci.

Prvňáčky v opravené škole Dlouhá pasovali obří pastelkou.
Foto: Marie Machková

Pečovatelská služba mění název
Alice Hynčicová, vedoucí Pečovatelské služby
Pečovatelská služba Nový Jičín mění název. Od
prvního října nese označení ProSenior Nový Jičín.
Původní pojmenování označovalo pouze jednu
z poskytovaných služeb – kromě pečovatelské nabízíme také odlehčovací službu a pobyt v denním stacionáři. Navíc ve městě působí ještě
další služba s podobným názvem. Hledali jsme proto jméno, které
vystihne podstatu naší činnosti a zároveň nebude matoucí. Autorem
nového názvu organizace i jejího loga je Dalibor Janáč.

Psychodermatologové jednali
Ivana Križáková, psycholožka
Čeští psychodermatologové se dvanáctého září sešli na celostátní
konferenci v kunínském zámku. V nabitém programu zhlédli prezentace odborníků na kožní lékařství, psychiatrii a psychologii. Za všechny
lze připomenout vystoupení renomovaného českého psychoterapeuta
a psychiatra Radkina Honzáka, který se zaměřil na lidské emoce
jako řídící síly našeho jednání.
Cílem setkání byla diskuze týkající se psychosomatické medicíny
v oblasti kožního lékařství. Tento přístup k nemocem potvrzuje vztah
mezi tělesným stavem člověka a jeho psychickými či emočními složkami. V popředí zájmu lékařů bylo především zvyšování kvality života
pacientů, zlepšování vztahu mezi nimi a lékaři a také jejich vzájemná
komunikace.
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Vydařené Stranické hody
Kateřina Redlová
Přes sto padesát lidí navštívilo letošní Stranické hody, které se uskutečnily třináctého září. Jejich program odstartovalo fotbalové utkání žen
Horní versus Dolní. Za bouřlivého povzbuzování diváků vyhrál tým Dolních, ale nálada mezi hráčkami zůstala i přesto velice přátelská. Stejného
výsledku jsme se dočkali i v zápase mužů, jen skóre bylo vyšší.
Poté vystoupily hudební skupina Stanley’s Dixie Street Band se
svými nejznámějšími hity a country taneční seskupení Bernatský Klondajk. Po celé odpoledne si zájemci mohli vyzkoušet jízdu na koňském
hřbetu nebo v bryčce tažené koňmi, pro nejmenší návštěvníky byl připraven skákací hrad. Letošní hody ukončil večerní ohňostroj. Fotografie
z akce najdete na www.straniknj.cz.

ních organizací a spolků i jednotliví občané. „Velmi si vážíme toho, co
děláte. Pomáháte, rozdáváte radost a darujete svůj čas druhým,“ poděkoval starosta čtyřem oceněným, jejichž jména najdete v následující
tabulce.
Dobrovolníci roku 2014
Marie Hromádková – věnuje volný čas nemocné klientce
Domova Duha
Libuše Matulová
– zastává funkci veřejného opatrovníka,
pomáhá lidem s omezením svéprávnosti
Jaroslava Petřkovská – zasloužila se o vznik charitního šatníku,
pracuje zde jako dobrovolnice
Jiří Štipský
– pravidelně dochází do nemocnice a nabízí
dětským pacientům odpolední malování

Sociálních služeb přibývá
Marie Machková, tisková mluvčí
Pátý ročník Dne sociálních služeb se uskutečnil desátého září na
Masarykově náměstí. Účelem akce je seznámit veřejnost s nabídkou
sociálních služeb v našem městě. „Zatímco úvodního ročníku se zúčastnilo okolo patnácti organizací, letos jich bylo sedmadvacet a nabízely
třicet druhů služeb,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák.
Charita představila návštěvníkům také opravený Charitní dům blahoslavené Matky Terezy. Azylový dům pro matky s dětmi, rodiny a muže
bez přístřeší je nově zateplený, získal novou fasádu, okna i dveře. Stavební úpravy přišly město na více než tři miliony korun, z toho osm set
tisíc pokryla dotace. „Zásluhou radnice jsme jediné zařízení v kraji,
které zajišťuje pomoc celým rodinám,“ zdůraznil ředitel azylového
domu Marcel Brož.
Letos poprvé bylo součástí Dne sociálních služeb vyhlášení Dobrovolníků roku. Nominace mohli zasílat zástupci zdravotnických a sociál-

Součástí programu Dne sociálních služeb byla ukázka canisterapie.
Foto: Marie Machková

Práce, která mi změnila život
Ladislav Blahuta, dobrovolník ADRA
Dobrovolníkem humanitární organizace ADRA jsem se stal před
šesti lety. Byl jsem plný očekávání a odhodlání vyzkoušet, jestli mě
dobrovolnictví bude naplňovat a jestli se pro ně budu hodit. O samotné práci jsem přirozeně mnoho nevěděl.
V Bílovecké nemocnici jsem začal navštěvovat dvaadevadesátiletého pacienta. Po mozkové příhodě nechodil, o lidský kontakt ale
projevoval veliký zájem. Hodně jsme si povídali, zejména dějiny
našeho regionu nás oba zajímaly. Nosil jsem mu odborné knihy a můj
klient vyprávěl o svých prožitcích z dávno minulých dob. Bylo to pro
mne docela dobrodružství.
Společně jsme trávili celé hodiny a odpoutávali se tak od nemocničního prostředí. Se zájmem nás poslouchali další pacienti na pokoji,
takže jsem nakonec navštěvoval všechny. Mnohdy jsem přestal vnímat čas a musel pak spěchat na vlak, abych se dostal domů.
Po čtyřech měsících můj první klient odešel do domácího léčení.
Pokračoval jsem v návštěvách ostatních pacientů na pokoji, vždyť
jsme se už dobře znali. Uvědomil jsem si, že na tomto oddělení
s dobrovolníky počítají a rádi s nimi spolupracují. To mě utvrzovalo
ve vědomí potřebnosti této práce, zvláště u opuštěných pacientů,
kterým chybí kontakt s jinými lidmi.
Časem na pokoji zůstal jen nejmladší z původní trojice pacientů.
Do našich debat se nezapojoval, pouze stroze odpovídal „ano“ nebo
„ne“. Ani zdravotníci o jeho životě mnoho nevěděli, byl velmi uzavřený.
Během téměř půlročního pobytu v nemocnici za ním nikdo nepřišel.
Neměl se kam vrátit, protože v té době onemocněla jeho družka,
vrátila se k rodině a jejich byt koupil někdo jiný. Navíc se muži rychle

4

zhoršoval zrak a sluch. Naštěstí pro něj nemocnice našla místo v zařízení sociální péče v Ostravě.
Mezitím jsme k sobě našli cestu, a on mi svěřil svůj životní příběh.
Stali se z nás přátelé. Později jsem ho v Ostravě navštívil. Měli jsme
se k sobě jako dobří známí. Jeho přívětivost mě mile překvapila. Měl
jsem pocit, že mi věřil. Velmi jsem si ho přes počáteční uzavřenost
oblíbil. To je příklad práce dobrovolníka na samém počátku, když
chybějí zkušenosti, nikoliv však chuť pracovat. Zvláště pokud vidíte,
kolik lidi kolem vás pomoc potřebuje.

Dobrovolnictví změnilo Ladislavu Blahutovi život.
Foto: archiv ADRA
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Prohlédli si novou školku

Ámosáci bádali u Kotvice

Iva Brandejsová, zástupkyně ředitele

Vlasta Foltová, třídní učitelka

Nová mateřská škola v Bludovicích zahájila prvního září svůj provoz.
Poslední srpnovou neděli se tady uskutečnil den otevřených dveří. Na
výsledek ročního úsilí týmu, který školku vytvářel, se přišlo podívat
velké množství lidí. Mnozí sem před lety chodili nebo tady učili, zastavili
se také rodiče přihlášených dětí i ti, kteří o jejich přihlášení teprve
uvažují. Stavební ruch v nové školce ale ještě zcela neutichl. Město
získalo dotaci na její zateplení, které proběhne ještě letos.

Ámosáci ze 4. B Základní školy Komenského 68 se vypravili do
Poodří. U rybníků Nový rybník a Kotvice ve Studénce se seznámili
s posláním zdejší chráněné krajinné oblasti. Při procházce lužním lesem
pozorovali zadržování vody v přírodě i to, jak se obnovuje sama, bez
lidského zásahu.
U rybníků viděli mnoho vodních ptáků, jako jsou kachny, labutě,
volavky i racci. Hledali stromy, typické pro tuto oblast, a našli plody
vzácné vodní rostliny kotvice.
Vše si zapisovali, fotografovali, pozorovali dalekohledy. Během
vycházky vyplňovali pracovní listy a poznávání této oblasti završí zpracováním projektu.

Poděkování za opravenou cestu
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou U Jičínky a majitelé
nedalekých garáží děkují vedení města, zejména místostarostce
Blance Faluši, a technikovi RWE Pavlu Bobkovi za vyřešení letitého
problému poškozené komunikace.
Komunikaci vedoucí od Domu s pečovatelskou službou a dále
mezi garážemi po zařízení plynáren RWE a teplárny Dalkia v letech
1997 a 2009 poškodily povodně. Těžká vozidla RWE i teplárny ji
následně zcela zdevastovala.
Navzdory našim opakovaným žádostem se dlouhodobě nedařilo
komunikaci opravit. Dnes mohou obyvatelé Domu s pečovatelskou
službou po opravené komunikaci kolem Jičínky pohodlně procházet.
A majitelé garáží, kteří původní komunikaci vybudovali, opět získali
bezpečný příjezd pro svá vozidla.
Za obyvatele DPS U Jičínky a majitele garáží Václav Kvita

Získali grant na výuku jazyků
Alexandra Habdasová, učitelka
Evropský grant na výuku cizích jazyků získala zdejší Základní škola
Komenského 66. Osm našich učitelů angličtiny, němčiny, ruštiny
a španělštiny se v příštích dvou letech zúčastní metodických stáží
ve Velké Británii, Rakousku, Španělsku, Lotyšsku a na Maltě. S naší
partnerskou školou máme také domluveno „stínování učitele“
v základní škole v kyperském městě Strovolos.
Bližší informace o programu najdete na stránkách školy
www.komenskeho66.cz.

Po zrušené železnici se prohánějí cyklisté
Novojičínský zpravodaj
Bývalá železnice z Nového Jičína do Hostašovic začala sloužit
cyklistům, bruslařům, chodcům a v zimě i lyžařům. Šestadvacátého
září tady otevřeli novou cyklostezku. Myšlenka na její stavbu se
zrodila poté, co České dráhy trať poškozenou při povodních zrušily.
Asfaltová cyklostezka měří téměř deset kilometrů a na její trase
stojí několik krytých odpočívadel. Stavba trvala necelého půl roku.
Průjezdní obce za ni zaplatily přes pětadvacet milionů korun, z toho
pětaosmdesát procent pokryla dotace z Operačního programu
Moravskoslezsko.
„Líbí se mi její profil. Není tolik kopcovitá jako souběžná silnice.
Mírný terén zvládnou i méně zdatní cyklisté a děti,“ popsal své
poznatky cyklista Pavel Zukal. „S ohledem na bezpečnost cyklistů
i chodců je to fantastická věc. Už se nemusejí pohybovat po silnici
s mnoha kritickými místy, zvláště mezi Bludovicemi a Hodslavicemi,“
říká hodslavický místostarosta Martin Repta.
Zároveň ale vnímá úskalí nové cyklostezky. „Její údržba bude pro
obecní rozpočet velkou zátěží. Náš úsek lemují lesy a pole, bude
nutné vyřezávat náletové stromy. Jako myslivci se mi nelíbí narušení

Nová drážní cyklostezka končí u vlakového nádraží v Hostašovicích.
Foto: Novojičínský zpravodaj

Novojičínský zpravodaj

klidu zvěře v této krásné krajině,“ dodává místostarosta, jenž patřil
k signatářům petice za zachování železniční tratě.
Otevřením nové cyklostezky snaha novojičínské radnice nabídnout
lidem zdravější a ekologicky přijatelnější alternativu k automobilům
nekončí. „Dokončujeme generel cyklodopravy v našem městě. Od
něj se budou odvíjet další záměry,“ potvrzuje starosta Jaroslav Dvořák. Mezi příští možné cíle patří stavba odbočky z drážní cyklostezky
do Straníku a vybudování celkové infrastruktury pro cyklisty.

Logo je na světě!
Marie Machková, tisková mluvčí
Drážní cyklostezka z Nového Jičína do Hostašovic má své logo.
Autoři z celé republiky přihlásili do soutěže o originální značku nové
turistické aktivity pětasedmdesát návrhů. Vítězný logotyp vychází
z propojení dvou klíčových slov – kolo a koleje.
Vytvořila ho Martina Cejpová, studentka fakulty umění a designu
na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „Složením slov vznikla
hříčka, která vybízí k variabilnímu zapojování do větných celků. S kolegyní Michaelou Klihavcovou jsme slovní hru vyjádřily typografickými
prostředky,“ vysvětlila autorka.
S logem se lidé budou setkávat na mapách, informačních tabulích
i propagačních předmětech. „Vítězka soutěže splnila podmínky maximálně. Originalita a jedinečnost jejího návrhu bude jistě budit emoce,
značka novojičínské cyklostezky ale bude nezaměnitelná,“ míní Ivana
Petruchová z odboru majetku rozvoje a investic městského úřadu.

Nové logo naší cyklostezky – originální a nezaměnitelné.
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Malovali a prosadili se

Děti z Dlouhé ve světě módy

Dana Valčíková, ředitelka

Gabriela Šustalová

Sotva začal nový školní rok, mohli se žáci Základní školy Komenského 66 radovat z několikanásobného úspěchu ve 24. ročníku Mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky „Krásná jako kvítka...“, letos
na téma přírodní živly.
V soutěži se sešlo přes patnáct set kreseb a grafik. Poslaly je tam
děti ze třinácti zemí tří kontinentů. V kategorii sedmých až devátých
tříd získali ocenění čtyři žáci učitelky Jany Tošovské: Klára Melčáková
(Cena primátora města Havířova), Soňa Indráková (druhé místo v jedné
z dílčích kategoriií), Andrea Blancová a Daniel Lechovič (diplomy).
Základní škola Komenského 66, kterou provází pověst školy s dobrými sportovci, především volejbalisty, tak začíná sklízet úspěchy i ve
výtvarných oborech.

Galerie Tabačka uspořádala čtrnáctého září program nazvaný
Babí léto s Tabačkou. Stejně jako v červnu se na ní v roli modelek
a modelů představili žáci Základní školy Dlouhá 56. Zatímco
na prahu léta si modely pro přehlídku vyráběli sami, tentokrát
předvedli outfity místních prodejen. Přehlídka jejich podzimních
kolekcí se žákům opravdu vydařila. Už teď se těšíme na další
módní show, která se uskuteční na konci listopadu.

Bavili se při recesní štafetě
Jaroslav Kotas
Po loňské úspěšné premiéře k 700. výročí našeho města uspořádaly místní organizace zdravotně postižených a seniorů šestnáctého září druhý ročník Recesní štafety v pohybu jakkoliv a na
čemkoliv na 701 metr. Do sportovně-rekreačního areálu pod gymnáziem přišlo téměř osmdesát účastníků. V dobré pohodě a rozmarném duchu absolvovali trasu na koloběžce, zahradnickém
kolečku, vozíčku pro invalidy nebo s kačerem na provázku. Poté
se dobře bavili při hudbě harmonikáře Ondřeje Bači. Za odměnu
všichni dostali opečený párek a účastnický list.

Zážitek jménem DinoPark

Sezona s Puellae et Pueri
Andrea Dostálová

Koncem srpna proběhl dlouho očekávaný zájezd dětí ze zdejšího
Charitního domu blahoslavené Matky Terezy do ostravského DinoParku. O miliony let zpět se ocitla početná skupina dětí, jejich rodičů
a zaměstnanců charitního domu. Pro děti ze sociálně slabých rodin
to byl den, na který rády vzpomínají ať už barvitým vyprávěním,
nebo malováním roztomilých kreseb. Zájezd se uskutečnil díky velkorysé grantové podpoře města Nový Jičín.
Text a foto: Petr Vlček

Pěvecký sbor Puellae et Pueri stanul na prahu jubilejní, desáté
sezony. Co připravujeme? Od 24. do 26. října budeme naše město
reprezentovat na mezinárodní soutěži Varsovia cantat v Polsku,
od 13. do 16. listopadu se pokusíme obhájit zlaté pásmo v celostátním kole soutěže Opava cantat.
Před Vánocemi se s našimi posluchači podělíme o sváteční náladu na našich koncertech nejen v Novém Jičíně, ale například
i v Hodslavicích, kde vystoupíme 7. prosince, a na dalších místech
regionu.
Děkujeme Ministerstvu kultury ČR a městu Nový Jičín za finanční
podporu, bez níž bychom se nemohli zúčastnit letošních mezinárodních soutěží ani koncertního výjezdu do Norska, a těšíme se
na další setkání s posluchači. Více informací o našich koncertech
najdete na www.andrea-dostalova.cz.

Sport
Basketbalisté pořádali kemp

První body pro házenkáře

Vojtěch Střítezský, student

Petr Jaroň

Každoroční basketbalový kemp se uskutečnil před koncem prázdnin ve sportovní hale v budově zdejšího krytého bazénu. Po sedm
dnů tady probíhaly dvoufázové tréninky, na venkovním hřišti Základní
školy Komenského, pak atletická a kondiční příprava. K regeneraci
sloužily návštěvy bazénu.
Tradicí kempu jsou večerní utkání, která tentokrát probíhala od
středy do pátku. Vítězný tým obdržel dárkový koš, který motivoval
i ty nejstarší hráče. Basketbalisté dále soutěžili v disciplínách jeden
na jednoho, ve střelbě za dva a tři body a trestných hodech.
Při slavnostním ukončení pořadatelé vyhlásili nejlepší střelce, hráče
v dovednostních soutěžích a v neposlední řadě i nejlepšího účastníka
kempu. Na všechny čekaly hodnotné ceny. Hráči se po celý týden
snažili o celkové zlepšení, které zúročí v nadcházející basketbalové
sezoně.

Čtrnáctého září začali házenkáři bojovat o první body v novém soutěžním ročníku. Mladší žáci vyhráli nad Sokolem Klimkovice, starší
žačky zaznamenaly prohru s HC Ostrava-Zábřeh a vítězství nad
SC Bohumín. Ostatní mládežnická družstva buď svá utkání odložila,
nebo se silnými soupeři prohrála. Ani dospělí nám mnoho radosti
nedělají. Muži prohráli obě domácí utkání proti Trnávce a Paskovu.
Ženy v úvodním utkání II. ligy Morava sever podlehly celku UP Olomouc. Věřme, že forma přijde a zápasová vítězství se dostaví. Příslibem
do budoucna je, že mládež má o házenou mimořádný zájem, zvláště
dívky. V říjnu se opět rozběhnou školní ligy. Zúčastní se jich nejméně
osmadvacet družstev ze třiadvaceti základních škol z našeho města
a blízkého okolí. Pro novojičínské školy nově připravujeme turnaje
v miniházené pro žáky druhých a třetích tříd. Podrobnosti najdete na
vývěsní skříňce a oddílovém webu www.novyjicin-hazena.cz.
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Slavnost města navštívilo dvacet tisíc lidí
Marie Machková, tisková mluvčí
První zářijovou sobotu naše město prožilo další slavnost, v pořadí jednadvacátou. Tentokrát byla věnována Novému Jičínu na
počátku dvacátého století, rozvoji techniky a vzpomínce na ty,
kteří bojovali v první světové válce. V celodenním programu

vystoupil jeden a půl tisíce účinkujících. Hlavní koncerty patřily
Anně K. a kapele Iné kafe. Tradičně nechyběl ohňostroj a ohňová
show. Letošní slavnost navštívilo okolo dvaceti tisíc lidí. Její
atmosféru připomínáme následující fotoreportáží.

Autoři fotografií: Rudolf Balon, Marie Machková, Lenka Malinová
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Velká válka v místním tisku
Lenka R. Chobotová
Během druhého válečného měsíce začínalo být jasné, že s válkou
jen tak konec nebude a do avizovaných „švestek“ se vojáci z pole
nevrátí. Titulní strana novin pravidelně přinášela zprávy z bojišť
všech světových front, ať v Evropě nebo zámořských koloniích.
Přestože o válečné úspěchy či bohatýrské kousky nebyla nouze
a nově zvolený papež Benedikt XIV. vybízel všechny válečné strany
ke smíru, rychlému rozřešení krize se situace neblížila ani o píď.
Naopak, byly povolány další ročníky a lidé v zázemí začínali pomýšlet na nadcházející zimu z jiné perspektivy, než v období vlastenecké euforie předcházejícího měsíce.
Počátkem září se sice děti vrátily do školních lavic, ale ani to se
neobešlo bez obtíží. Budovu Jubilejní školy, dnes Komenského 68,
zabrala armáda a výuka příslušných obecných a měšťanských
škol pokračovala na Chlapecké škole I a v Dívčí škole I. Své služby
nabízela i mateřská škola, která se kvůli velkému zájmu pokoušela
navýšit kapacity. Kurzy pro veřejnost opět otevřela také škola
Hudebního spolku, a to hru na housle, sólový zpěv a navazující
vzdělávání v oboru komorní hudby a orchestrální hry. Při větším
zájmu bylo možné zahájit i kurz hry na violoncello. Školné tři koruny
měsíčně, zápisné škola nevybírala.
Válka běžný život prostupovala stále více. Z fronty se do Rudolfovy
nemocnice dostávali ranění a seznamy těch z Nového Jičína a okolí
se v místním tisku staly pravidelnou rubrikou, stejně jako dopisy
vojáků v poli. V prostorách vídeňské univerzity vznikl špitál až pro
osm set raněných a tkalcovská dílna na výrobu obvazového materiálu. V Haliči a hlavním městě monarchie se objevily případy cholery.
Pátého září 1914 noviny publikovaly smuteční oznámení o smrti
Eduarda Petřika na srbské frontě, prvního padlého z Nového Jičína.
A tak bylo třeba i houževnatěji podporovat vlastenecký duch,
zvláště po zprávách o bojích v Haliči, které skončily pro rakousko-uherskou stranu ztrátou Lembergu (Lvova) za cenu mnoha
obětí na životech.
Již prvního září se čtenáři mohli dočíst o povýšení polního podmaršála Karla Křitka, zetě Wilhelma Haase, ředitele univerzitní
knihovny ve Vídni a rodilého Novojičíňáka, a vyznamenání Karla
Gebauera von Fülnegg z nedalekého Fulneku, který sám raněn
vedl konvoj s raněnými do bezpečí. V povznesené náladě se odehrál i vlastenecký hudební večer v místním Spolkovém domě,
vznikla domobrana. Vlastenectví se projevovalo i pokračujícím
bojkotem francouzského a britského zboží. Došel tak daleko, že
slavný francouzský koňak nahrazoval domácí výrobek obdobné
kvality původem z dalmatské Fiume (Rijeky), objevily se i snahy
úplně z běžné mluvy vytlačit francouzský pozdrav „Adieu“.
Nadále probíhaly sbírky pro Červený kříž, ale vyskytly se i případy,
kdy jméno organizace a dobrou vůli dárců zneužívali podvodníci.
Noviny také varovaly před jistě dobře myšleným nápadem, aby
každý adresát po obdržení dopisu poslal Červenému kříži do Vídně
drobný obnos, příslušný dopis opsal a v deseti exemplářích rozeslal
dále. Jak však autor článku důkladně upozorňoval, samotné
poštovné bylo nákladnější než poskytnutý milodar.
Podle jeho mínění bylo rozumnější přispívat v místních sbírkách.

Ranění vojáci v novojičínské Rudolfově nemocnici.
Reprofoto: Státní okresní archiv

Jména dárců za jednotlivé obce noviny také pravidelně otiskovaly,
spolu s výší darovaného obnosu. Několik konkrétních případů
však bylo obzvláště vyzdviženo, jako dar Karla Hückela nebo kloboučníků Böhmových. Nově přibyly výzvy k výměně „Zlata za
železo“. Dárce po odevzdání rodinných cenností obdržel jako upomínku železný prsten, který mohl nosit s náležitou hrdostí a pocitem
zadostiučinění, že podpořil vdovy a sirotky po padlých vojácích.
Pomoci se však dalo i koupí souboru pohlednic s obrázky z bojišť.
Nebo materiálními dary, jako teplým oblečením pro vojáky, které
dívky vyráběly na školách v hodinách ručních prací. Či zubními
protézami, které upotřebily především vojenské lazarety, a nákupem cigaret pro vojáky v poli. Organizovány byly i hromadné sbírky
železa, kovů a prádla všeho druhu.
Obyvatele Novojičínska však především trápily prozaické starosti
o obživu. Různá odvětví v zemědělství, ale také v průmyslu sháněla
náhradu za odvedence a zprostředkovny nabízely zaměstnání
zdarma. Bezplatná byla také doprava pro uchazeče o novou práci.
V inzerci novin se však objevila i zpráva kupce Karla Zirpse, který
byl kvůli svému odchodu na frontu a nedostatku pracovní síly
nucen svůj obchod uzavřít. Se zákazníky se tedy uctivě rozloučil
a doufal v brzké setkání.
Ženy v domácnosti byly vybízeny, aby již prozíravě započaly
s vytvářením zásob na zimu a konzervací ovoce a zeleniny. V zimě
pak jejich rodiny nejen nepocítí nedostatek zboží v již tak zchudlé
nabídce na trhu, ba naopak, budou třeba i samy moci poskytnout
přebytky potřebným, především vojákům v poli. Nadučitel Josef
Losert z Jerlochovic pak regionálním včelařům odvedeným na frontu nabízel možnost zazimování včelstev pod jeho dozorem.
Všední starosti zpestřily na začátku měsíce detailní zprávy z konkláve ve Vatikánu. A bez několika málo dnů téměř přesně tři měsíce
po osudovém atentátu začalo hlavní líčení „s vrahy ze Sarajeva“.
Krátká zpráva zapadla mezi dalšími informacemi.
(pokračování příště)

Novojičínský primát – parní stroj
Radek Polách, Irena Jašíková
Období po druhé světové válce záměrně nezmiňovalo mnoho
významných událostí a osobností, souvisejících s naším městem
v nedávné minulosti. Zvláště v devatenáctém století tady byla řada
osobností, které významně zasáhly nejen do dějin podunajské monarchie, ale celé Evropy, někdy i světa. „Století páry“, jak bývá toto
století nazýváno, je výrazně spojeno také s Novým Jičínem. Svědčí
o tom následující nové informace.
V říjnu 1878 zemřel v Atzgersdorfu u Vídně velkopodnikatel, továrník
a ekonom Johann Fichtner. Bylo mu devětasedmdesát let. Málokdo
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dnes ví, že tento technicky mimořádně nadaný muž propojil svou
práci nejen s parním strojem a vynálezem lodního šroubu, ale také
se svým rodným městem – Nový Jičínem.
Narodil se zde v roce 1799. Již v raném mládí jako student c. k. polytechnického institutu ve Vídni projevoval velké nadání a schopnosti.
Záhy po dokončení studií začal Johann Fichtner podnikat a svými
nápady udivovat veřejnost. Mnohé z jeho vynálezů byly patentovány,
včetně destilačních přístrojů, které se na Moravě ve svém principu
používají dodnes.

Novojičínský zpravodaj
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Pro své vynálezy obdržel několik císařských privilegií, díky nimž
je mohl uvádět do praxe. Již roku
1822 získal privilegium, které mu
umožnilo konstrukci nového
objevu Angličana Jamese Watta
– parního stroje. Johann Fichtner
začal s jejich výrobou roku 1825
právě v Novém Jičíně. Sestrojil
zde parní stroj, který zakoupila
továrna na tiskařské stroje v Atzgersdorfu. Majitelem továrny byl
podnikatel Joseph Klein (1773 až
1845). Jeho nový parní stroj od
Johanna Fichtnera byl velmi
podobný vynálezu Jamese Wat- Johann Fichtner.
ta. Litinové součásti dodala
Foto: Technisches Museum Wien
továrna v Blansku.
Kdo to byl Johann Fichtner? Rozhodně osobnost, které je zapotřebí
se do budoucna systematicky odborně věnovat. Jeho konstrukce
a vynálezy nebyly bezvýznamné. Jako ředitel schwarzenberských
strojíren ve Štýrsku se podílel na konstrukci lodního šroubu Josefa
Ressla (1793–1857). Bez něj by svůj vynález neuvedl do chodu. Je
třeba připomenout, že i na Josefa Ressla, rodáka z Chrudimi, se
pozapomíná. Nezapoměli na něj ovšem v Rakousku – před více než
padesáti lety tam vydali pětisetšilinkovou bankovku s jeho portrétem.
Vraťme se k našemu rodákovi Johannu Fichtnerovi. Pokud se přijdete podívat do Žerotínského zámku na expozici Ve znaku zavinuté
střely II., spatříte zde nejstarší parní stroj na území České republiky.
Když se pracovníci muzea před lety o bližším datování unikátního
sbírkového předmětu dozvěděli, byli velmi překvapeni a potěšeni,
že předběhli v historických tabulkách dokonce i Národní technické
muzeum v Praze.
Přesto badatelé okolo tohoto unikátu nespali na vavřínech. Vloni
kolega Roman Bertha z Ostravského muzea upozornil na unikátní
záležitost, která se skrývá v sousedním Rakousku. Mělo se jednat

Parní stroj Johanna Fichtnera v Technickém muzeu ve Vídni.
Foto: Radek Polách

o parní stroj Johanna Fichtnera! Letos v květnu si k tomuto tématu
domluvili pracovní schůzku odborní pracovníci Muzea Novojičínska
a Technického muzea ve Vídni. A výsledek? Přijeďte se podívat do
Technického muzea ve Vídni! Novojičínská veřejnost ho příliš často
nenavštěvuje, i když sídlí jen pár set metrů od nádraží Westbahnhof.
V muzeu se skrývá mnoho technických skvostů včetně nejstaršího
parního stroje, který se nachází na území nástupnických států Rakouska-Uherska. V Novém Jičíně ho v roce 1825 vyrobil náš rodák Johann
Fichtner pro výše uvedenou továrnu na tiskařské stroje v Atzgersdorfu.
Po restaurování anglickými odborníky na parní stroje je vystaven
v sekci parních strojů, a je plně funkční! Pokud budete mít štěstí a stanete se členy větší výpravy návštěvníků Technického muzea ve Vídni,
jeho pracovníci do stroje pustí páru. Vedle svých mladších bratříčků
novojičínský parní stroj vypadá při své práci nejelegantněji...

Cesta Klubu rodáků do Terstu a zpět
Karel Chobot
Pro většinu členů Klubu rodáků a přátel města každoroční městská slavnost nekončí ohňostrojem a navazujícím koncertem, nýbrž
pokračuje další týden studijně poznávacím putováním po stopách
novojičínských rodáků. Letošním cílem byla města Terst se
zámkem Miramare, Pula, Piran, Lublaň a Wiener Neustadt, místa
působení novojičínských rodáků Eduarda Orla, Dominika Bilimka,
Evžena Chmelarže, Wilhelma Kesslitze a dalších.
Zasvěceným průvodcem pětidenního maratonu byl zástupce
ředitelky Muzea Novojičínska Radek Polách, který nás nepřetržitě
osvěžoval svými badatelskými poznatky a postřehy. Lehký letní
déšť byl příčinou občasných operativních změn, ale program jsme
beze zbytku splnili.
Dvousettisícový italský přístav Terst na hranici se Slovinskem,
hlavní město autonomní oblasti Friuli-Venezia Giulia a provincie
Terst, nám i přes nepřízeň počasí učaroval. Jeho bohatá historie
začíná osídlením v neolitu, přes římské období, po němž město
bylo v rukou Byzance, Franků a od roku 1382 součásti habsburské
monarchie. Od 6. století zde sídlilo biskupství. Nejznámějším biskupem byl v 15. století humanista Aeneas Silvius Piccolomini,
pozdější papež Pius II.
Z hlediska hospodářského byl Terst největším a nejvýznamnějším
přístavem Rakouska-Uherska a jedním z největších měst monarchie, z kulturního pohledu kolem roku 1900 jedním z literárních
center Evropy. Svá díla zde psali irský romanopisec James Joyce,
který tady má zajímavou sochu, nebo německý romantický básník
Rainer Maria Rilke.

Novojičínský zpravodaj

Terstské Náměstí jednoty Itálie v noci.
Foto: Radek Polách

Z pamětihodností města jsme navštívili pevnost-hrad San Giusto
s expozicí historických zbraní, římským lapidáriem, z hradeb se
nechali unést kruhovým výhledem na město a okolí, prohlédli si
katedrálu San Giusto, umístěnou poblíž hradu, srbský pravoslavný
chrám, náměstí Jednoty Itálie a domy, jejichž stavitelem byl novojičínský rodák Max Czeike.
(pokračování příště)
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Zemřel Harun Farocki
David Mužík, šéfredaktor www.young-fresh.eu
Když jsme s týmem okolo Biografu Artefakt před několika lety připravovali festival Filmale se zaměřením na německy mluvící kinematografii, upozornil nás kolega na německého režiséra, který se prý
narodil za války v Novém Jičíně.
Po krátkém hledání na internetu jsme o něm zjistili více. Nebyl to
režisér v pravém slova smyslu, spíše umělec pracující s videem a filmem. Vytvořil desítky filmů a dokumentů, experimentoval s obrazem,
videoinstalacemi ve veřejném prostoru a podobně.
Průkopník německého i světového videoartu Harun Farocki patřil
k nejdůležitějším německým umělcům poválečného období. Bez
nadsázky jej lze zařadit mezi jména, jako jsou Gerhard Richter nebo
Markus Lüpertz, jakkoliv se oba věnují spíše klasickým polohám
práce s obrazem.
Vystavoval snad ve všech významných galeriích současného umění
– vídeňském Mumoku, londýnské Tate Modern i newyorském
Museum Of Modern Art. Šest let přednášel na prestižní univerzitě
v Berkeley a od roku 2004 se pohyboval mezi Berlínem a Vídní, kde
byl profesorem Akademie výtvarných umění. V Česku Harun Farocki
samostatně vystavoval jen v pražské galerii Tranzitdisplay. Zúčastnil
se také několika skupinových výstav, například Prague Biennale.
Vždy se hrdě hlásil ke svému rodišti, a proto jsme jej během přípravy
festivalu Filmale oslovili a do Nového Jičína pozvali. Po několika

dnech přišla kladná odpověď. Převládalo v ní nadšení, že si na něj
rodné město vzpomnělo, a ochota se sem zase podívat.
Při dalším ladění termínů jsme se již nesetkali. Jeho diář byl plný
na mnoho měsíců dopředu. Slíbili jsme si, že se setkáme při některém
z dalších ročníků. K tomu, bohužel, nedošlo. Nyní už nemáme možnost
to napravit, neboť Harun Farocki v červenci ve svých sedmdesáti
letech zemřel.
O jeho díle se můžete dočíst na www.artlist.cz.

Mezinárodně uznávaný umělec a novojičínský rodák Harun Farocki.
Foto: archiv Davida Mužíka

Pozvánky
Týden knihoven s bezplatnou registrací
Novojičínská městská knihovna se připojí k osmnáctému ročníku
celostátní akce nazvané Týden knihoven, která se uskuteční od
pondělí 6. října do pátku 10. října. V těchto dnech knihovna opět
nabídne dospělým i dětským čtenářům bezplatnou registraci na
celý rok. Tradičně vyhlásí také amnestii dlužníků za pozdní vrácení
půjčených knih i časopisů. Využijte této možnosti, navštivte
knihovnu a využijte její služby!
Navštivte podzimní Novojičínský jarmark
Novojičínský jarmark proběhne v pátek 10. října a v sobotu 11. října na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne možnost nákupu
zeleniny, ovoce, skalniček, keřů, květin, proutěného zboží, ale i masných a uzenářských výrobků, sýrů, koření, bylinek, domácího závinu,
pečiva, cukrovinek, perníčků, trdelníků, šperků, bižuterie a suvenýrů
z keramiky a dřeva.
Hotel Praha zve k tanci, zpěvu i poslechu
Na několik zajímavých akcí se můžete v říjnu vypravit do Hotelu
Praha. V pátek 10. října od 19.30 hodin tady pořádají taneční večer
s Ladislavem Němečkem. V pátek 17. října v 19.30 hodin bude
následovat taneční večer s karaoke, určený všem, kteří nejen rádi
tančí, ale také si chtějí zazpívat u mikrofonu. Koncert talentovaného
klavíristy Tomáše Vrány si můžete poslechnout v neděli 19. října
od 11.00 hodin. V pátek 31. října od 19.30 hodin vás na taneční
parket pozve Petr Janča. Vstup na všechny uvedené akce bude
volný.
Nahlédněte do domácností našich babiček!
Výstavku s názvem Domácnosti našich babiček aneb Co neodnesl
čas můžete zhlédnout od čtvrtka 16. října do neděle 19. října
v Klubu seniorů na ulici Msgr. Šrámka. Připomene mnohé z toho,
co bylo k potřebě v domácnosti ve více i méně vzdálené historii.
Vernisáž se uskuteční 16. října v 15.00 hodin. Výstavka bude otevřena ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin, v pátek a sobotu od 10.00
do 17.00 hodin a v neděli od 10.00 do 16.00 hodin. Vstupné bude
dobrovolné.
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V kině o autismu jako fenoménu
Přednáška nazvaná Autismus jako fenomén proběhne ve středu
22. října od 16.00 hodin v kině Květen. Její autor Michal Roškaňuk
se dotkne všech podstatných témat souvisejících s autismem. Účastníci přednášky mu budou moci klást také otázky. Kino má bezbariérový přístup. Předpokládané ukončení v 18.00 hodin.
Biograf Artefakt nabídne Odhalený přístav
Další promítání připravuje Biograf Artefakt na sobotu 25. října ve
20.00 hodin v Čajovně Archa. Na programu bude finský snímek
Odhalený přístav, natočený v roce 2012. Film sleduje několik paralelních příběhů postav, které v touze najít lásku a uznání čelí něčemu
nevyhnutelnému. Tato mozaika představuje lidi nedokonalé, slabé
a ztracené, ale poháněné kupředu stejnou potřebou být milováni,
viděni a objímáni. Nedokáží se podívat jeden druhému do očí, vzájemně se zraňují, ale v podvědomí jim stále přetrvává naděje. Vstupné
činí 90 korun.
Léčivé divadlo nabízí Doteky
Divadelní představení s názvem Doteky v podání Léčivého divadla
Gabriely Filippi a jejích hostů – Borise Tichanovského a Patrika
Kee – se uskuteční v úterý 11. listopadu v 19.00 hodin ve zdejším
kině Květen. Vstupné je 350 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v knihkupectví Jana Fialová na Masarykově náměstí 9, telefon 556 701 897.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
ve čtvrtek 16. října na komentovanou vycházku s prohlídkou úprav
Lesoparku Skalky, pod názvem 120 let vycházek na Skalky. Sraz účastníků bude v 15.30 hodin u sousoší Bedřicha Smetany ve Smetanových
sadech. Ve středu 29. října v 16.30 hodin pořádáme v klubových prostorách na baště městského opevnění besedu spojenou s promítáním
CD a DVD, nazvanou Ohlédnutí za studijní cestou po stopách novojičínských rodáků v Terstu, Pule, Lublani a Wiener Neustadtu.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ 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.
Hrají: Barbora Hrzánová Jarmila Vlčková/Marcela Šiková, Libor Jeník.
Režie: Jiří Schmiedt.
■ Čtvrtek 30. října ve 20.00 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: GOTTLAND
(Mariusz Szczygieł) • Na motivy publicistického bestselleru o Česku
ve 20. století. Po představení prodej knihy podepsané autorem. Účinkují:
Lenka Janíková, Alan Novotný a Lukáš Hejlík.
■ Pátek 31. října v 18.00 hod. • Alois Jirásek: LUCERNA • Klasická
česká dramatická báchorka s hudbou Jiřího Pavlici. Hrají: Anna Pospíchalová, Pavel Hromádka, Kamil Pulec, Jiří Hejcman, Eva Matalová j. h.,
Andrea Nakládalová, Petr Čagánek, Petr Majkus, David Vaculík, David
Macháček, Zdeněk Trčálek, Monika Horká, Josef Kubánik, Vladimír
Doskočil a další. Režie: Jiří Stránský. Předplatné skupiny S.
Připravujeme:
■ Neděle 2. listopadu v 16.00 hod. • POHÁDKOVÉ KOČIČINY • Opuštěného kocourka se ujmou dobří lidé, s nimiž prožívá veselá dobrodružství. Předplatné skupiny Rolnička.

Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz.
■ Čtvrtek 2. října – pátek 3. října v 17.30 hod.
■ Sobota 4. října – neděle 5. října ve 20.00 hod. • LABYRINT: ÚTĚK
• Podzemním výtahem na louku obklopenou vysokými zdmi, z níž je
jediná cesta ven přes měnící se labyrint. Akční sci-fi. Do 12 let nevhodné,
114 min., titulky.
■ Čtvrtek 2. října ve 20.00 hod. • EQUALIZER • Bývalý člen elitní tajné
jednotky předstíral svou smrt, aby mohl začít žít poklidný život. Akční/
thriller. Do 12 let nevhodné, 132 min., titulky.
■ Sobota 4. října–neděle 5. října v 17.30 hod. • 3D
■ Neděle 5. října v 15.30 hod. • 2D
■ Sobota 18. října–neděle 19. října v 17.30 hod. •2D • 7 TRPASLÍKŮ
• Nejmladší ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu
Růženku do prstu. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 88 min.,
dabing.
■ Pondělí 6. října–úterý 7. října v 17.30 hod. • LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY • Nepříjemný realitní makléř chce jen prodat poslední dům a odejít
do penze. Romatická komedie. Do 12 let nevhodné, 94 min., titulky.
■ Pondělí 6. října–úterý 7. října ve 20.00 hod.
■ Čtvrtek 23. října–pátek 24. října ve 20.00 hod. • ZMIZELÁ • Ztratila
se v den pátého výročí svatby. Podle všeho nezmizela dobrovolně. Drama/thriller. Do 15 let nepřístupné, 145 min., titulky.
■ Středa 8. října v 19.00 hod. • NA STOJÁKA • Originální česká „standup comedy“ vychází z tradice angloamerických barů.
■ Čtvrtek 9. října–sobota 11. října ve 20.00 hod.
■ Neděle 12. října v 17.30 hod.
■ Středa 15. října–pátek 17. října v 17.30 hod. • ANDĚLÉ VŠEDNÍHO
DNE • Originální příběh režisérky Alice Nellis podle románu Michala Viewegha. Komedie/drama. Do 12 let nevhodné, 97 min., česky.
■ Pátek 10. října–sobota 11. října v 17.30 hod. • 3D
■ Neděle 12. října v 15.30 hod. • 2D • DŮM KOUZEL • Kocourek
Bouřka se ukryje v kouzelníkově tajuplném domě. Animovaný/rodinný/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 85 min., dabing.

Novojičínský zpravodaj

■ Neděle 12. října–úterý 14. října ve 20.00 hod. • ANNABELLE • Našel
pro svou nastávající dárek – starou klasickou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Horor. Do 15 let nepřístupné, 95 min., titulky.
■ Pondělí 13. října–úterý 14. října v 17.30 hod. • MAGICKÝ HLAS
REBELKY • Film mapuje první i druhou pěveckou kariéru Marty Kubišové
a zároveň historii Československa v druhé polovině 20. století. Životopisný
dokument. Přístupný bez omezení, 90 min., česky.
■ Středa 15. října ve 20.00 hod. • NYMFOMANKA, ČÁST I. – REŽISÉRSKÁ VERZE • Otevřená studie ženské sexuality podle Larse von
Triera. Drama/komedie/erotický. Do 18 let nepřístupné, titulky.
■ Čtvrtek 16. října – pátek 17. října ve 20.00 hod. • NICK CAVE: 20 000
DNÍ NA ZEMI • Čtyřiadvacet hodin v životě rockové hvězdy. Dokument.
Do 12 let nevhodné, 96 min., titulky.
■ Sobota 18. října–neděle 19. října ve 20.00 hod. • VÝCHOZÍ BOD •
Setkání mladého molekulárního biologa, zcela pohlceného studiem
vývoje lidského oka, s tajemnou kráskou. Sci-fi/drama. Do 12 let nevhodné, 113 min., titulky.
■ Pondělí 20. října–úterý 21. října v 17.30 hod. • KOUZLO MĚSÍČNÍHO
SVITU • Nový film Woodyho Allena. Romantická komedie. Do 12 let
nevhodné, 109 min., titulky.
■ Pondělí 20. října–úterý 21. října ve 20.00 hod. • DIVOKÉ HISTORKY
• Černá komedie koprodukovaná bratry Almodóvarovými. Komedie/thriler/povídkový. Do 12 let nevhodné, 122 min., titulky.
■ Středa 22. října ve 20.00 hod. • NYMFOMANKA, ČÁST II. – REŽISÉRSKÁ VERZE • Anotace viz výše.
■ Čtvrtek 23. října – pátek 24. října v 17.30 hod.
■ Sobota 25. října – neděle 26. října ve 20.00 hod. • INTIMITY • Sedm
příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Česká romantická komedie.
Do 12 let nevhodný, 104 min.
■ Sobota 25. října–neděle 26. října v 17.30 hod. • 3D
■ Neděle 26. října v 15.30 hod. • 2D • ŠKATULÁCI • V Sýrečkově není
radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové. Dobrodružná animovaná komedie. Přístupné bez omezení,
97 min., dabing.
Prázdniny v kině:
■ Pondělí 27. října–úterý 28. října v 15.30 hod. • 2D • DŮM KOUZEL
■ Pondělí 27. října–úterý 28. října v 17.30 hod. • 2D • 7 TRPASLÍKŮ
■ Pondělí 27. října–úterý 28. října ve 20.00 hod. • FAKJŮ PANE UČITELI • Bývalý vězeň Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo postavil
školní tělocvičnu přímo nad místem s ukradenými penězi. Komedie.
Přístupné bez omezení, 118 min., dabing.
■ Středa 29. října–čtvrtek 30. října v 17.30 hod. • TŘI BRATŘI •
Nová česká pohádka Zdeňka Svěráka.
■ Středa 29. října ve 13.30 hod. • KRÁSKA A ZVÍŘE • BIO SENIOR
• Žil kdysi jeden kupec. Během strašlivé bouře přišel o všechno. Jednoho
dne ztracen uprostřed lesa objevil něco úžasného. Fantasy/romantický/thriller. Přístupné bez omezení, 112 min., dabing.
■ Středa 29. října–pátek 31. října ve 20.00 hod. • DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA • Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se,
aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Dobrodružný/ fantasy. Do 12 let
nevhodné, 92 min., titulky.
■ Pátek 31. října–neděle 2. listopadu v 17.30 hod. • JOHN WICK •
Keanu Reeves a Willem Dafoe ve snímku, kde se bude kácet les a budou
létat třísky. Akční/thriller. Do 12 let nevhodné, 96 min., titulky.
■ Sobota 1. listopadu–neděle 2. listopadu ve 20.00 hod. • DEAD
SNOW: RUDÝ vs. MRTVÝ • Nacistické zombie se na zamrzlých pláních
severního Norska chystají na totální genocidu. Horor/ komedie/akční.
Do 15 let nepřístupné, 101min., titulky.
■ Sobota 1. listopadu–neděle 2. listopadu v 15.30 hod. • WINX CLUB
• Winx se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu. Animovaný. Přístupné bez omezení,
98 min., dabing.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 9. listopadu – Rytířský sál • BOTY, BOTKY, BOTIČKY • Výstava historické obuvi nejen značky
Baťa.
■ Do neděle 19. října – Nová galerie • ALENA SCHÄFEROVÁ – KRESBY, MALBY A KOSTÝMNÍ NÁVRHY
Akce:
■ Čtvrtek 23. října v 16.30 hod. – Trámový sál • DOCELA OBYČEJNÉ
BOTY – BOTY NEOBYČEJNĚ ZVLÁŠTNÍ • Přednáška Miroslavy Štýbrové,
kurátorky sbírky obuvi Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00
Sobota, neděle, svátky 9.00–15.00

11

Říjen 2014
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Sobota 18. října od 14.00 do 17.00 hod. – areál na Skalkách • DRAKIÁDA • Zábavné hry pro děti, pouštění draků na louce, opékání vlastních špekáčků a zpívání u ohně s Béďou a jeho kytarou. Za velké
plískanice se akce nekoná.
■ Sobota 25. října v 9.00 hod. – SVČ Fokus • STOLNÍ TENIS PRO
VŠECHNY • Turnaj dvouher pro neregistrované hráče všech věkových
kategorií. Startovné 40 Kč za hráče.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
■ Pátek 24. října–úterý 28. října – Rychaltice u Hukvald • PO STOPÁCH LIŠKY BYSTROUŠKY • Podzimní tábor pro malé i větší dobrodruhy od 6 let. Výlet na Hukvaldy, zajímavé hry, tvoření z podzimního
materiálu, zábavné soutěže a podzimní radovánky. Cena 1 500 Kč.
■ Pondělí 27. října–středa 29. října • HALLOWEENSKÁ PARTY •
Podzimní pobytový tábor pro děti od 6 do 12 let. Tancování, tvořivé
dílny a velký vesele strašidelný rej masek. Cena 700 Kč.
■ Pondělí 27. října–středa 29. října • FLORBALOVÉ PRÁZDNINY
• Florbalový tábor s přespáním pro kluky a holky od 8 do 16 let. Dvakrát
denně trénink, plavání a další sporty. Cena 800 Kč.
■ Pátek 31. října–sobota 1. listopadu – SVČ Fokus • KOUZELNÁ
NOC Č. 2 – ŘÍJNOVÁ NOC DÝNÍ A STRAŠIDEL • Další zábavné nocování pro děti od 6 let. Spousta legrace a dobrodružství. Spacák, polštářek, plavky a ručník, hygienické potřeby, přezůvky, baterku, menší
dýni a strašidelný oblek s sebou. Cena 150 Kč (členové Klubu kouzelných nocí 130 Kč).

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Středa 1. října–pondělí 27. října –
výstavní síň Stará pošta • BERUŠKA
SLAVÍ A NÁS TO BAVÍ! • Prezentace ke 20. výročí otevření mateřské
školy.

■ Pátek 10. října ve 20.00 hod. – Klub Galerka • VOXEL • Pozitivní
folkpop v podání známého písničkářského talentu. Vstupné 100/130 Kč.
■ Pátek 10. října v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY •
Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
■ Sobota 11. října v 18.00 hod. – Klub Galerka • PRKNA PRO JEDNOHO & JIŘÍ KONVRZEK • Třetí divadelně-hudební večer jednoho
umělce. Vstupné 50/70 Kč.
■ Sobota 11. října v 15.00 hod. – Čajovna Archa • BUMERANG –
HISTORIE, SOUČASNOST • Workshop házení. Vstupné 30 Kč.
■ Úterý 14. října v 18.00 hod. – Městská knihovna • BALKÁN – ANEBO
TO BYLA JIŽNÍ JUGOSLÁVIE • Cestopisná přednáška a projekce Jiřího
Hodice. Kapacita míst omezena, možnost rezervace na telefonu
556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 15. října v 18.00 hod. – Městská knihovna • PLÍSNĚ A KVASINKY • Odborná přednáška o způsobu, jak překonat přemnožení plísní
a kvasinek. Kapacita míst omezena, možnost rezervace na telefonu
556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Sobota 18. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ZA KRÁSAMI SLOVINSKA • Cestopisná přednáška a projekce Magdy Kalíškové. Vstupné
50 Kč.
■ Sobota 18. října ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • HOSPITAL
PARTY VOL. 3 • Kostýmový taneční večírek – doktoři, sestřičky, pacienti
a ti okolo… tentokrát s Dj. Vstupné v kostýmu 30 Kč, bez kostýmu 50 Kč.
■ Pondělí 20. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • THAJSKO, LAOS,
VIETNAM, KAMBODŽA • Na kole jihovýchodní Asií – cestopisná projekce. Vstupné 50 Kč.
■ Pátek 24. října v 15.00 hod. – Čajovna Archa • TURNAJ V BANGU!
• Karetní turnaj o věcné ceny.
■ Pátek 24. října ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • REVOLTA –
UNDERGROUND RAP TOUR 2014 • Elka, Úplne Mimo, Vito + Freestyle
Battle. Vstupné 80 Kč.
■ Sobota 25. října v 6.20 hod. – Čajovna Archa • JESENICKÁ HŘEBENOVKA • Přírodní expedice. Jedna z nejhezčích vysokohorských túr
u nás: Malá Morávka – Vysoká hole – Jelení hřbet – Pecny – Skřítek.
Délka 21 km. Odjezd v 6.30 z AN, zastávka 1.
■ Sobota 25. října ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • ODHALENÝ PŘÍSTAV • Biograf Artefakt – více informací v rubrice Pozvánky na str. 10.
■ Středa 29. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PUTINOVY HRY •
Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Délka 90 min.
■ Pátek 31. října ve 20.00 hod. – Klub Galerka • Jazz klub & BÖRNEROVÁ DUO(CZ/SK) & BUG FAT CHUBBY (HUN) • Blues & world
music. Vstupné 80/120 Kč.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.

■ Středa 1. října–pátek 31. října – Čajovna Archa • KRISTÝNA
RICHTEROVÁ – FOTOGRAFIE
Akce:
■ Středa 1. října v 19.00 hod – kino Květen • EVA PILAROVÁ & TRIO
• Koncert legendární české zpěvačky s doprovodem. Vstupné
180/220 Kč.
■ Pátek 3. října ve 20.00 hod. – Klub Galerka • DRTIKOL • Kytarovka
z Valmezu. Vstupné 30/50 Kč.
■ Sobota 4. října ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • ALASDAIR BOUCH
• Anglický singer-songwriter. Vstupné 50 Kč.
■ Pondělí 6. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • FRANCOUZSKÁ
REVOLUCE 1789–1794 • Přednáška historika Daniela Hermana s projekcí. Vstupné 30 Kč.
■ Úterý 7. října v 18.00 hod. – Městská knihovna • MAGICKÉ ZEMĚ
MORAVA A SLEZSKO – K PRAMENŮM ŽIVOTA • Uvítání knihy spisovatelky Jaroslavy Grobcové.
■ Úterý 7., 14., 21. října od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa •
MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče Magic:
The Gathering TCG.
■ Středa 8. října v 19.00 hod. – kino Květen • NA STOJÁKA • Originální
česká „stand-up comedy“ vychází z tradice známé z angloamerických
barů. Vstupné 200/230 Kč.

12

Výstavy:
■ Středa 1. října–pátek 31. října – galerie Návštěvnického centra •
FOTOOBRÁZKY • Fotografie zpěvačky Evy Pilarové s náměty pražských
zákoutí, českého venkova i světových velkoměst. Vernisáž 1. října v 17.00
hod. za autorčiny účasti.
■ Sobota 4. října 2014–neděle 30. listopadu – expozice Návštěvnického centra • ONDRÁŠEK • Z cesty dětského pěveckého sboru na
mezinárodní festival do Ameriky.
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

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce
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EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Máchova 56,

NABÍZÍME VÁM TYTO PRÁCE:
• Kompletní výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů
• Renovace stávajících pomníků
• Broušení teracových pomníků bezprašnou technologií + impregnace
• Prodej veškerých pomníkových doplňků
Chcete vyměnit
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
nebo
opravit váš
• Kopání a betonování základů a veškeré betonářské práce
starý
pomník?
• Realizace obkladů a dlažeb kolem pomníků

PŘÍJEM ZAKÁZEK:

SLEVA 20 %

• Po telefonické dohodě vás rádi navštívíme, odborně poradíme, zpracujeme grafický návrh pomníku i cenovou kalkulaci zcela ZDARMA!

Novojičínský zpravodaj

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

MED
centrum

BENZINA
SHELL
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Placená inzerce

Zveme vás do nově otevřeného
hudebního klubu MUSIC CLUB DRAGO
v Novém Jičíně na Hřbitovní ulici
(bývalá herna s diskotékou „Férko“).

Přijďte si užít originální atmosféru klubu,
poslechnout kvalitní živou hudbu,
prohlédnout si zajímavý interiér
a ochutnat širokou nabídku na baru
se zaměřením hlavně na koktejly a míchané nápoje.

Novojičínský zpravodaj

Rezervace inzertní plochy: mob. 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Těšíme se na vás.
Provozní doba:
pátek–sobota 20 hod. až ???
www.facebook.com/MusicClubDrago

Novojičínský zpravodaj
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Jarolím je mistrem Evropy!
Novojičínský zpravodaj
Třemi cennými kovy přispěli závodníci Laguny Nový Jičín do medailové sbírky české reprezentace na mistrovství Evropy mužů a žen
v plavání s ploutvemi v italském Lignanu Sabbiadoru.
Dvě zlaté medaile vybojoval ploutvař Jakub Jarolím. Nejprve vyhrál
nejrychlejší kraulovou disciplínu na padesát metrů s krátkými
ploutvemi. V silné konkurenci tak obhájil loňský triumf na světovém
šampionátu v ruské Kazani. Obdobně si vedl na dvojnásobné trati,
kde zvítězil v novém světovém rekordu 42,50 vteřiny.
„Bifinářské pole bylo mimořádně vyrovnané. Dosavadní světový
rekord ve finále překonali čtyři závodníci,“ poznamenala trenérka
Simona Klapcová. Kromě medailí ve sprintech s krátkými ploutvemi
si Jarolím připsal dvě účasti ve finále podvodního rychlostního plavání
v monoploutvi.
Na stupně vítězů se probojoval také jeho oddílový kolega, sprinter
Martin Mazáč. V nejrychlejší disciplíně rychlostního plavání v monoploutvi na padesát metrů na nádech dohmátl jako třetí. Zisk bronzové
medaile navíc ozdobil novým českým rekordem 14,77 vteřiny.

Stolní tenisté byli úspěšní

Mládež trénovala s Nováčkem

Mladí tenisté Nového Jičína si zatrénovali s Karlem Nováčkem.
Setkali se s ním pátého září při tenisovém turnaji lékařů, který pořádala zdejší nemocnice. Bývalý osmý hráč světa, mnohonásobný
reprezentant a semifinalista US Open se ukázal jako skutečný profesionál. S talentovanými kluky a děvčaty trénoval více než hodinu,
další čas strávil odpovídáním na jejich zvídavé otázky. Všem na
závěr popřál mnoho úspěchů, především sportovních. Staň se i ty
členem tenisového oddílu! Více informací na www.tenisnovyjicin.cz.
Text a foto: Radek Vrba

Prázdninové loučení v Alpách
Vlasta Čejková, členka výboru

Dva zápasy druhého stupně Českého poháru sehráli naši stolní
tenisté. V Opavě-Kateřinkách vyhráli poměrem 6:1, v tělocvičně
Sokola Vsetín dokonce zaznamenali jasné vítězství 10:0. Podrobné
informace najdete na oddílovém webu www.stolnitenistjnovyjicin.cz.
Klub nezahálí ani ve výchově mládeže. Při zápisu, jemuž předcházely
náborové turnaje, přijal jednadvacet žáčků, které jsme zachytili na
prvním tréninku.
Text: Miroslav Mikula, foto: Miloš Valošek

Změny kuželkářům prospěly
Iva Volná, předsedkyně oddílu
Oddíl kuželek místní Tělovýchovné jednoty vstoupil do nové sezony
s podstatnými změnami. V kuželně zahájily provoz repasované stavěče a podavač koulí, kuželky jsou nové. Kuželkáři si od technických
zlepšení slibují kvalitní výkony hostujících i domácích družstev.
V této sezoně budou Nový Jičín reprezentovat dva smíšené
týmy – jeden v krajské soutěži šestičlenných, druhý v meziokresní
soutěži čtyřčlenných družstev. Více informací s rozpisem utkání,
komentáři a možností rezervace kuželny pro veřejnost najdete na
www.kuzelkynj.cz.
Své tažení novým ročníkem krajského přeboru kuželkáři zahájili
dvanáctého září předehrávkou prvního kola, ve které doma přivítali
dlouhodobého rivala, Unii Hlubina. Ve vyrovnaném souboji byli naši
šťastnější a zvítězili poměrem 6:2, když zaznamenali rekord kuželny
náhozem 2 513 kuželek.

Čtyřdenní zájezd do Fischbacherských Alp v Rakousku uspořádal
na konci srpna novojičínský Klub českých turistů. Naším prvním
cílem byl největší přístupný dřevěný kříž na světě v městečku Veitsch.
Cesta k němu byla náročnější, ale za výhledy určitě stála.
Následující den jsme absolvovali hlavní výlet našeho pobytu do
Medvědí soutěsky. Nástup k ní je zdlouhavý, ale vyplatí se ho zdolat.
Málokdo tušil, jakou scenérii nám tento jedinečný přírodní úkaz přichystá. Nádherný Velký vodopád, úchvatné spojení vodních peřejí
a skal, dřevěné lávky, spousta žebříků…
Na konci soutěsky je horská chata. Od ní se někteří vydali k poutnímu kostelíku Schüsserlbrunn a pak pokračovali ke kříži na vrcholu
1 722 metrů vysoké hory Hochlantsch. Bohužel, zdejší výhledy byly
částečně skryté v mlze. Odtud jsme pak pokračovali k jezeru
Teichalmsee.
Další den jsme si prošli hřebenovku Fischbacherských Alp s nejvyšším vrcholem Stuhleck. Očekávané výhledy se nám neotevřely,
provázela nás mlha a později i déšť. Zážitkem byla trasa kolem větrných elektráren, kterých je v Rakousku velmi mnoho. V závěru zájezdu
jsme navštívili zříceninu hradu Hohenwang a lužní les Schwöbing.
Potom už nás čekala cesta domů.

Sportovní pozvánka
Zamiř výš – hraj basketbal!
Nyní i kdykoliv během roku pořádá Basketbalový klub Nový
Jičín nábor nových členů. Zájemci, kteří zatouží naučit se tento
rychlý týmový sport, mohou zavolat Martinu Zdražilovi na telefon
731 110 777 nebo navštívit příslušný trénink. A kdy trénujeme?
Ročník 2003 a mladší: Út, St od 14.30 do 15.00, Pá od 14.00 do
15.30, ročník 2002: Po, Pá od 15.30 do 17.00, Čt od 14.30 do
16.00, ročníky 2000 a 2001: Út, St, Čt od 16.00 do 17.30 hod.

Sportovní zpravodajství najdete také na straně 6.
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Fotosoutěž čtenářů – 43. kolo

1. místo: Pavel Kašuba

Někteří naši čtenáři zřejmě přehlédli, že toto soutěžní kolo
jsme věnovali letošní městské slavnosti, jak jsme uvedli na
straně 4 minulého čísla. Snímky zaslané těmito autory proto
zařadíme do dalšího kola.
1. místo získává zajímavě vyznívající snímek Pavla Kašuby,
který dokládá oblíbenost jednoho z vrcholů našich
slavností, kterým je tradiční ohňostroj.
2. místo získává Miroslav Kvita, který zachytil obě témata
slavnosti: první světovou válku (vojáci v dobových
uniformách) a technický rozvoj (automobil Ford „T“ coby
první hromadně vyráběný vůz na světě, a to i v časech
války).
3. místo získává Petra Vlčková, která zachytila na slavnosti
poprvé představený div techniky z oblasti „cyklolétání“.

2. místo: Miroslav Kvita

Pavel Wessely

Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou
cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou
adresu njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího
měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Zaslané
snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí
zástupci redakce Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší
otiskneme, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat
pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává
souhlas s případným použitím svého snímku k propagaci
města.

3. místo: Petra Vlčková

Uzávěrka příštího čísla bude 20. října ve 12.00 hodin.
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