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Odpočinkový lesopark Skalky přivítal první návštěvníky
Více informací čtěte na straně 5

Foto: Lenka Malinová
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Slovo starosty
Vážení občané,
chtěl bych poděkovat všem, kteří nám
v komunálních volbách dali své hlasy.
Moc si toho vážím. Snad se nám podařilo
ukázat, že i politika se dá dělat slušně
a poctivě. Stali jsme se transparentní
radnicí, městem necloumala žádná aféra, jako tomu bylo jinde. Obnovili jsme
komunikaci s hlavními zaměstnavateli
v Novém Jičíně a výsledkem je příchod
investora do průmyslové zóny a zahájení výstavby první výrobní haly
v CTP parku. Podařila se nám řada velkých projektů, které vznikly
i díky kvalitní práci týmu úředníků.
Řadu věcí ale ještě máme před sebou. Chceme dokončit regeneraci
sídlišť, zajistit mladým lidem startovací byty a vytvořit podmínky pro
výstavbu rodinných domů. Dlužíme městu útulek pro psy a opravu
bazénu. V přístavbě Hotelu Praha by mělo vzniknout multifunkční
kulturně-společenské centrum. Rádi bychom zachránili chátrající
Hückelovy vily, které jsou kulturní památkou.
Samozřejmě budeme i nadále směrem k vám, občanům, otevřeni.
Za sebe slibuji, že uděláme vše, abychom vaši důvěru nezklamali.

Dětská hřiště jsou na webu
Marie Machková, tisková mluvčí
Městské webové stránky rozšířily nabídku o pasport dětských
hřišť. Lidé na jednom místě získají informace o osmašedesáti hřištích
na území města, která jsou pro snazší orientaci zakreslena na mapě.
Z evidence zjistí, o jaký typ hřiště se jedná, a mohou si ho prohlédnout
na fotografii. Soupis poslouží také úřadu při zajišťování provozu
a údržby hřišť.
„Každé hřiště má své číslo. Na mapě ho lze najít buď podle něj,
nebo po zadání názvu ulice do vyhledávače. Náš systém pak zobrazí
všechna hřiště v jejím okolí,“ vysvětlil informatik úřadu Jiří Sobotík.
U každého hřiště jsou i GPS souřadnice, jež usnadní navigaci například při výjezdu lékařské záchranné služby.
Pasport najdete na www.novyjicin.cz, v sekci městský úřad, která je
v levém sloupci. Po rozkliknutí se zde objeví odkaz GIS – grafický informační systém. Po jeho otevření najdete ve středové části stránky pasport
dětských hřišť. „Pro zobrazení těchto mapových projektů je nutné použít
prohlížeče Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Pasport je vytvořen
na softwaru, který je kompletně bezplatný,“ upozornil Sobotík.

Strážníci cvičili na útočníky
Marie Machková, tisková mluvčí
Zdejší městská policie rozšiřuje rejstřík své působnosti. Už
v létě strážníci prošli výcvikem pro případ, že se na veřejnosti
objeví útočník. „Výcvik tedy nebyl reakcí na tragický případ ze
školy ve Žďáru nad Sázavou. Tato událost ale potvrdila, že naše
rozhodnutí bylo správné,“ míní ředitel městské policie Jiří Klein.
Jeho podřízení o prázdninách absolvovali výcvik pod dohledem
specialistů ze státní policie. Nyní pracují na metodice, jež bude
pro učitele a žáky návodem, jak se chovat při útoku takzvaného
aktivního střelce. „Kromě zásahu policie je důležitý i správný
postup pedagogických pracovníků,“ dodal Klein.
Příručku dostanou všechny školy. „Chtěli bychom, aby strážníci
učitele proškolili. U školáků zvažujeme i menší praktický kurz
sebeobrany,“ řekla vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.
Školy jsou přes den zamčené, některé mají kamerový systém.
„V době ranního příchodu tam dochází k vysoké kumulaci dětí
a rodičů. I přes pedagogický dohled a veškerá opatření je nezbytné, aby si rodiče a děti všímali svého okolí,“ zdůraznila Navrátilová.
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Komunální volby vyhrála ČSSD
Novojičínský zpravodaj
Komunální volby v našem městě s převahou vyhrála ČSSD. Při
hlasování, které se uskutečnilo desátého a jedenáctého října, ji podpořilo 30,86 procenta voličů. Druhou příčku obsadilo hnutí
ANO 2011 s 12,75 procenta a třetí byla ODS s 10,30 procenta hlasů.
Do zastupitelstva se dostaly také KDU-ČSL se ziskem 9,62 procenta,
Strana zelených s 9,17 procenta a KSČM s 9,02 procenta.
V devětadvacetičlenném zastupitelstvu připadlo ČSSD dvanáct
mandátů, ANO 2011 a ODS budou mít po čtyřech a KDU-ČSL,
Strana zelených a KSČM po třech zástupcích. O důvěru voličů se
ucházelo dvanáct stran a hnutí, o dvě více než před čtyřmi lety.
Naproti tomu volební účast byla o téměř pět procent nižší. Do volebních místností přišlo jen 34,64 procenta voličů.
Podrobné informace najdete na www.volby.cz.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Osmdesátá osmá schůze Rady města Nový Jičín dne 24. září
2014:
Rada města jmenovala členy a tajemníky grantových komisí pro
rok 2015 a schválila bezúplatný převod cisternového vozidla z města
Štramberku na Jednotku sboru dobrovolných hasičů Straník. Rada
města k 10. říjnu odvolala všechny předsedy a členy komisí zřízených
na volební období 2010–2014 a všechny komise zrušila. Zároveň projednala petici reagující na změnu dopravního značení v Lužické ulici.

Marie Vavříková: 101 let
Novojičínský zpravodaj
Sté první narozeniny oslavila Marie Vavříková z místního Domova
Paprsek. Nejstarší obyvatelka našeho města se narodila 29. září
1913 v Albrechtičkách jako nejstarší z pěti sourozenců. Zprvu pracovala v zahradnictví v Nové Horce, kde poznala svého prvního
manžela Rudolfa Hanzelku. Měli spolu syna, ale manžel za druhé
světové války zahynul.
S druhým mužem Antonínem Vavříkem měla dvě děti. Společně
se přestěhovali do Bludovic. Paní Marie byla několik let v domácnosti
a starala se o děti. Potom nastoupila do Tabákové továrny v Novém
Jičíně, kde až do odchodu do starobního důchodu pracovala jako
uklízečka. V penzi dlouho bez práce nevydržela a začala pracovat
jako pomocná síla v kuchyni místního hostince. Navíc ještě zdejším
fotbalistům prala dresy.
Když zemřel její manžel Antonín, pracovat přestala a starala se
o vnoučata. Má tři vnučky, dva vnuky a šest pravnoučat. Všichni ji
v domově pravidelně navštěvují. Její největší zálibou byla práce na
zahrádce, hlavně péče o květiny, a pečení buchet a cukroví.

Jubilantce přišel popřát také starosta Jaroslav Dvořák.
Foto: archiv Domova Paprsek
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Vítání občánků: Přihlaste se!

Zdejší radnice pořádá pro nově narozené občany vítání občánků.
Jde o tradiční akci pro děti s trvalým pobytem na území našeho
města. Vítání občánků se zpravidla koná jednou měsíčně. Pro
účast je nutné vyplnit dotazník, který je ke stažení na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/zadosti-a-formulare/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/. Letos jsme zatím přivítali
123 miminka. Každé dítě obdrží pamětní list a drobný dárek. V případě zájmu o tuto akci kontaktujte Ivu Pollakovou z odboru školství,
kultury a sportu, e-mail ipollakova@novyjicin-town.cz, telefon
556 768 217.
Text: Iva Pollaková, foto: Marie Machková

Zvýší bezpečnost chodců
Marie Machková, tisková mluvčí
Posílení bezpečnosti chodců přinese rekonstrukce křižovatky ulic
Tyršova, Divadelní a Lidická, která má skončit na přelomu října a listopadu. Křižovatka je velmi rozlehlá a přechody pro pěší už nevyhovovaly současným požadavkům. Silnice a chodníky procházejí
stavební úpravou, přechody budou zcela nové a osvětlené. Radnici
to přijde na 1,2 milionu korun.
„Úprava frekventované křižovatky je součástí projektu Bezpečně
do škol, který jsme zahájili na konci loňského roku. Jeho cílem je zvýšit
bezpečnost účastníků dopravy v našem městě,“ řekl starosta Jaroslav
Dvořák s tím, že dosavadní dispoziční řešení křižovatky nevyhovovalo
účastníkům silničního provozu ani dopravním policistům.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců nechala radnice postavit nové,
výrazně kratší přechody. „Budou sedm metrů dlouhé. K jejich zkrácení
napomohou zelené ostrůvky,“ upřesnil Petr Bittner z odboru majetku,
rozvoje a investic městského úřadu.

Katalog sociálních služeb
Daniela Susíková, koordinátor komunitního plánování

Elektronický katalog sociálních a souvisejících služeb je dalším
výsledkem projektu Nový Jičín – vstříc sociálním službám, který
naše město realizuje od dubna 2013. Zájemci ho najdou na webových
stránkách www.novyjicin.cz v pravé liště s logem Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb.
Účelem katalogu je pomoci lidem orientovat se v nabídce sociálních
a souvisejících služeb v Novém Jičíně. Čím více položek ve filtru
nastaví, tím je nabídka konkrétnější. Po rozkliknutí se dovědí podrobnější informace, jež sem vkládají sami poskytovatelé sociálních
a souvisejících služeb. Uživatelé mohou také vkládat své dotazy,
připomínky a hodnocení sociálních služeb. Katalog je navíc vytvořen
v aplikaci, čitelné pro zrakově postižené občany.
Máte-li zájem aktivně se zapojit do komunitního plánování a ovlivnit
strukturu a kvalitu sociálních služeb v našem městě, kontaktujte
koordinátorku Danielu Susíkovou, telefon 556 768 338, e-mail
dsusikova@novyjicin-town.cz.

Sbírejme víčka pro Karolínku!
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Sběrem vršků od PET lahví chce zdejší městská policie pomoci
malé Karolínce z Kopřivnice, postižené svalovou hypotonií
s dystrofií a marginální luxací obou kyčlí. Pomoc potřebuje pro
zajištění nákladné léčby, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Příběh Karolínky najdete na webu městské policie
www.mpnj.cz.
Ve snaze nasbírat co nejvíce vršků jsme oslovili zaměstnance
města a jeho příspěvkových organizací, prosbu o pomoc jsme
uveřejnili na webu i facebooku. Přivítáme jakoukoliv pomoc a aktivitu firem či jednotlivců.
Na městské policii už pečlivě sbíráme. Jsme připraveni u okénka
přijmout jakékoliv množství sesbíraných vršků, případně při výkonu služby pro větší množství vršků zajet přímo k vám. Také se
nám podařilo zajistit lepší výkupní podmínky u zpracovatele
plastů, který je zpracovává ekologicky a s pomocí zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.
Více informací sdělí koordinátorka akce Ilona Majorošová na
telefonních číslech: 556 768 200 nebo 739 905 091 a na e-mailové
adrese:0 majorosova@novyjicin-town.cz.

Pomoc od Sebevědomého seniora

Nový Jičín uspěl v průzkumu

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Naše město spustilo projekt nazvaný Sebevědomý senior. Cílem
je snížit míru trestné činnosti páchané na starších lidech a zvýšit
jejich bezpečí. Projekt nabízí seniorům kurzy sebeobrany, přednášky,
besedy a odbornou pomoc.
Sebevědomý senior vznikl jako součást letošního programu prevence
kriminality města. „Zpracovali jsme leták obsahující pravidla, jak se
bránit nepoctivým prodejcům. Jsou na něm také práva obětí trestných
činů a kontakty na instituce, které občanům ve složité situaci pomohou.
Dostaly ho všechny organizace, jejichž cílovou skupinou jsou senioři,“
uvedla Daniela Susíková ze sociálního odboru městského úřadu.
Koordinátorem projektu je městská policie. Část aktivit zajišťuje
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Ve Středisku volného
času Fokus probíhá kurz sebeobrany pro seniory. Lekce jsou bezplatné a potrvají do konce listopadu. „Postačí sportovní oblečení,
přijít může každý. Absolvent kurzu dostane osobní alarm,“ doplnila
preventistka městské policie Ilona Majorošová.

Nový Jičín patří v Česku mezi města, kde se žije nejlépe. Vyplývá
to z průzkumu deníku MF Dnes, který porovnával a hodnotil práci
radnic v uplynulém volebním období. Průzkum proběhl ve sto jedenácti městech s počtem obyvatel od deseti tisíc do padesáti tisíc.
Nový Jičín v něm skončil na šestém místě.
„Je to úžasný výsledek, o který se zasloužili všichni zaměstnanci
městského úřadu,“ reagoval na hodnocení starosta Jaroslav Dvořák.
Deník sledoval vývoj zaměstnanosti, kvalitu podnikatelského prostředí, investice, zadluženost radnic, bytovou politiku, počty míst
v mateřských školách nebo síť sociálních služeb.
V Novém Jičíně nejvýše hodnotil nadprůměrnou podporu podnikání. Město naopak ztratilo v hodnocení vývoje populace, na kterém
se projevilo osamostatnění Libhoště v roce 2011. „Výsledek srovnávacího testu dokládá, že naše město jde správným směrem. Přesto
máme co zlepšovat. Před námi je ještě pět měst v republice,“ dodal
s úsměvem starosta.

Novojičínský zpravodaj
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Hückelova vila pro více dětí

Přibylo nové parkoviště

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Hückelova vila, ve které sídlí Mateřská škola Montessori, prošla
rekonstrukcí. Stavební úpravy kulturní památky dispozičně změnily
celé její podkroví a třetí nadzemní podlaží. V podkroví vznikla nová
herna a ložnice se sanitárním zařízením. Kapacita školky se zvýšila
ze šedesáti na pětasedmdesát dětí.
„Museli jsme nechat opravit střechu, abychom památkově chráněnou budovu zachovali v dobrém stavu. Při této příležitosti jsme
se rozhodli přestavět i nevyužité plochy v podkroví, abychom získali
tolik potřebná místa pro děti,“ objasnil záměr radnice starosta Jaroslav Dvořák. Náklady na přestavbu a rekonstrukci dosáhly osmi a půl
milionu korun, z toho více než šest milionů pokryje dotace.

Obyvatelé našeho města dostali do užívání nové parkoviště. Devětatřicet parkovacích míst vzniklo na Máchově ulici jako součást regenerace panelového sídliště Bezručova–Riegrova. Jejich výstavba
na nevyužívaném a nevzhledném prostranství stála více než dva
miliony korun, z toho téměř 1,4 milionu pokryje dotace.
„Z ankety i diskuze s občany během přípravy projektu vyplynulo,
že je trápí nedostatek parkovacích míst. Proto jsme do regenerace
sídliště zahrnuli stavbu parkoviště,“ připomněl starosta Jaroslav
Dvořák. Radnice chce tuto problematiku řešit na celém území města.
Prostřednictvím dopravních opatření v ulicích Jugoslávská a Lužická
nedávno zajistila parkování pro téměř sto devadesát aut. „V budoucnu bychom rádi postavili parkovací dům,“ doplnil starosta.

Pocta pro školu Komenského 66
Alexandra Habdasová, učitelka

Sedmáci navštívili IQ Landii

Projekt na výuku anglického jazyka s názvem Culture Jam, který
Základní škola Komenského 66 realizovala jako součást programu
eTwinning s partnery ve Francii, Litvě, Lotyšsku, Polsku a na Kypru,
získal významné evropské ocenění Quality Label. Certifikát je určen
inovativním projektům, jež mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe. Zúčastněné školy ho získaly během říjnové Národní konference v Hradci Králové. Výstupy z oceněného projektu najdete
na http://puzzle-in-cultures-culture-jam.webnode.cz/.

„Tomíci“ ve Vysokých Tatrách
Jana Holišová, vedoucí oddílu
Jedenáct dětí z Turistického oddílu mládeže Ještěrky se počátkem
října vydalo na vysněný výlet za krásami Vysokých Tater. Počasí nám
zprvu nepřálo. Přijížděli jsme v husté mlze a začalo i pršet.
První den byl naším výchozím bodem Starý Smokovec, odkud
jsme pokračovali k Rainerově útulně. Překvapily nás tady dvě ochočené lišky, zvyklé na turisty a jejich dobroty. Pro děti byl velký zážitek
vidět tyto překrásné tvory zblízka.
Potom jsme pokračovali kamenným chodníkem k Zámkovského
chatě. Zpáteční cestu lemoval horský potok s krásnými kaskádami
a vodopády. Odpoledne jsme navštívili muzeum TANAP. Děti poznávaly, jaká zvířata tady žijí a která z nich jsou nejvíce ohrožená.
Následující den ráno nás přivítalo slunečné počasí a hory ukázaly
své kouzlo. Vydali jsme se ze Štrbského na Popradské pleso. Scenérie byly úžasné a my jsme si připadali jako v pohádce. Ale i krása
umí být nebezpečná a krutá. Při procházce kolem Popradského
plesa děti navštívily hřbitov obětí Tater a snad si při tom uvědomily
zrádnost hor.
Víkend v Tatrách byl krásný, pohodový a plný nových poznatků.
Dětem se tam velmi líbilo a rády by prozkoumaly další stezky. Snad
se to podaří v příštím roce. Více fotografií z výpravy najdete na
www.kctnovyjicin.cz/tom-jesterky/.

Dvoudenní exkurzi do IQ Landie v Liberci v říjnu podnikli žáci
sedmých ročníků Základní školy Komenského 68. Seznámili se
s humanoidním robotem, prožili zemětřesení a další přírodní živly,
poznávali fungování lidského těla, elektrické jevy i stavbu naší planety.
Vrcholem byla vědecká science show plná chemických a fyzikálních
pokusů, výbuchů a kouře. Nevšedním zážitkem byla návštěva místního
3D planetária s filmem o Charlesi Darwinovi. Cestou do Liberce se
žáci zastavili v Kutné Hoře. Kromě návštěvy chrámu svaté Barbory
a kostnice absolvovali Cestu stříbra, kde se seznámili se středověkými
metodami těžby tohoto vzácného kovu. V dobovém oblečení pak
sestoupili do dolu. Text: Zdeněk Stanislav, foto: Svatava Hajdová

Drakům foukal dobrý vítr
Martina Kováčiková
Pravý podzim je tady, a tak jsme mohli se školní družinou Komenského 66 vyrazit na oblíbenou drakiádu. Zprvu jsme se obávali, jestli
nám počasí bude přát, ale vítr nám jaksepatří zafoukal. Na nebi se
objevila spousta barevných draků a na dětských tvářích spokojené
úsměvy. Pozvání přijali i letečtí modeláři, kteří nad zemí předvedli
svá letadla a stíhačky. Nakonec se na děti z nebe snesly bonbony.
Soutěž o „nej“ draka vyhrál Šimon Kovář z 3. B.

Školáci zavítali do knihovny
Ivana Kaňáková, učitelka

Setkání s liškou bylo pro „tomíky“ velkým zážitkem.
Foto: Jana Holišová
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Žáci šestých tříd Základní školy Tyršova se tradičně zúčastnili zajímavých knihovnických lekcí v místní knihovně. Říjnový termín nebyl
náhodný. Konal se zde Týden knihoven a školáci toho využili k bezplatné registraci. Knihovna tak získala nové čtenáře a žáci cenné informace. Seznámili se například s provozem knihovny, žánrovým dělením
literatury a se způsoby vyhledávání publikací. A hlavně – opět si připomněli, jak je svět knih, v dnešní době opomíjený a vytlačovaný virtuálním světem počítačů, jedinečný, půvabný a obohacující.
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Po stopách genetiky

Výuka jazyků na Sůkenické

Oldřich Kletenský, učitel

Vlasta Foltová, učitelka

Osmáci ze Základní školy Tyršova se ve vzdělávacím centru
v ostravském Landek Parku zúčastnili interaktivního vzdělávacího
programu s názvem PopuLARP – Mendlovo dědictví pro druhý stupeň.
Nejprve se seznámili s historií a místem nálezu Landecké venuše,
navštívili expozici důlního záchranářství a zhlédli film o práci při
záchranných pracích v dolech. Prakticky si vyzkoušeli výcvikové
zařízení záchranářů zvané dýmnice. Dobrovolníci si ho mohli proběhnout na čas – a podařilo se jim vytvořit rekord!
Ve druhé části programu se žáci prostřednictvím interaktivní hry
seznámili se základy genetiky a výsledky práce Johanna Gregora
Mendela. Jako členové vědecké expedice hledali v pralese lék na
dědičnou nemoc. Část hry probíhala v lese, část v učebně – laboratoři.
Holkám a klukům pomohl šaman z indiánského kmene, který jim
za opravu primitivního radiopřijímače poradil, z čeho lze lék získat.
V laboratoři pod vedením vědkyně hledali vhodnou rostlinu, obsahující
léčivou látku. Tímto zábavným způsobem si ověřili Mendelovy genetické zákony a při hledání léku pracovali s takzvaným kombinačním
čtvercem.

Žáci Základní školy Komenského 68, kteří mají rozšířenou
výuku jazyků, se zúčastnili tradičního jazykového pobytu na
Sůkenické v Beskydech. Po tři dny si rozšiřovali slovní zásobu,
procvičovali gramatiku a učili se písničky i básničky v anglickém
jazyce.
Třeťáci se učili barvy a čísla, čtvrťáci abecedu a jídlo a páťáci
měli téma rodina. Večer společně sledovali anglickou pohádku
a snažili se postřehnout co nejvíce slovíček. Druhý večer si navzájem předvedli, co se naučili, zazpívali si písničky a naučili se hru.
Žáky prvního stupně poté vystřídali osmáci a deváťáci, kteří
s rodilými mluvčími procvičovali své znalosti a dovednosti
v anglickém a ruském jazyce.

Školáci provádějí v učebně rozbor získaných vzorků půdy.
Foto: Oldřich Kletenský

Spustili Galerii osobností
Radek Polách, zástupce ředitelky Muzea Novojičínska
Muzeum Novojičínska připravilo pro občany a návštěvníky města
internetový projekt Galerie osobností města Nového Jičína. Jedná
se o webovou aplikaci provázanou s muzejními stránkami, kterou
koordinují pracovníci muzea a Státního okresního archivu.
Aplikace nabízí na adrese www.galerienj.cz rozšířený přehled o již
nežijících osobnostech, jež zasáhly do života Nového Jičína. Svou
rubriku mají například archeologové, cestovatelé, faráři, hudebníci,
lékaři, podnikatelé, prezidenti Krajského soudu, purkmistři, spisovatelé, sportovci, šlechta, vědci, výtvarní umělci i čestní občané.
Už nyní se zde dočtete o zhruba dvou stech padesáti osobnostech,
na které může být naše město hrdé. V následujících letech se galerie
rozšíří do ucelené podoby. Zahrnovat má i další informace, jako
ulice, domy či události spojené s městem. Zatím si můžete prohlédnout třeba historické názvosloví ulic a náměstí a další připojené
materiály.
Webová aplikace nabízí také spolupráci se svým redakčním týmem.
Připomínky uživatelů lze směrovat k posouzení a případnému doplnění. Projekt do budoucna počítá také se spoluprací škol a jednotlivých
studentů. Svými poznatky mohou přispět k doplnění databáze nového webu, který svým grantem podpořilo město Nový Jičín.

Vítejte v novém lesoparku Skalky!
Marie Machková, tisková mluvčí
Novým lesoparkem se pátého října mohli poprvé projít obyvatelé
našeho města. Vznikl na více než pěti hektarech neudržované plochy
na Skalkách. V lokalitě zahrnující část Hückelových zahrad a původně
zemědělsky využívané pozemky radnice nechala vysadit přes třináct
tisíc stromů a keřů a jedenáct tisíc trvalek.
„K tomu bylo nutné provést terénní úpravy, vybudovat mlatové
cesty a chodníčky, postavit zídky a některé plochy vydláždit přírodním
kamenem. Potrvá několik let, než se vysazené rostliny rozrostou.
Už nyní je ale příjemné se lesoparkem projít nebo si odpočinout na
lavičkách s krásnou vyhlídkou,“ míní Kateřina Kuželová z odboru
životního prostředí.
Lesopark Skalky vznikl podle projektu předního českého zahradního a krajinného architekta Ívara Otruby, jenž vycházel z historických
pramenů. „V zahradách u vil budou i třešně, jabloně, slivoně a hrušně
jako v dobách, kdy je obývala továrnická rodina Hückelových,“
připomněl starosta Jaroslav Dvořák.
Zóna u vil bude sloužit také jako botanická expozice představující
floru našeho regionu. Skupiny rostlin doplňují informační cedule,
arboretum tak bude sloužit i k naučným účelům. Kromě listnatých
a jehličnatých dřevin jsou zde plochy stále zelených rostlin, včetně
pestrobarevných rododendronů.
Rekreačně oddechová zóna je protkána chodníčky a doplněna
lavičkami. V zahradě růžovitých je vyhlídkový altán se slunečními
hodinami a terasy lemované růžemi a trvalkami. Sousední slunný
háj bude ideálním místem pro opalování a pikniky. Metr vysoké náspy
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ve tvaru banánu, osázené zelení, návštěvníkům zajistí určitou míru
soukromí.
Vybudování lesoparku přišlo na devatenáct milionů korun, z toho
8,8 milionu město zaplatí z dotací Státního fondu životního prostředí
a Evropské unie.

Neudržovaná plocha na Skalkách prošla zásadní proměnou.
Foto: Marie Machková
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Klobouky na hradě: Rekord!
Radek Polách, zástupce ředitelky Muzea Novojičínska
Rekordní návštěvnost zaznamenala výstava klobouků a pokrývek
hlavy s názvem „Dámy a páni, držte si klobúky!“, kterou uspořádaly
Muzeum Novojičínska a Ľubovnianské múzeum na hradě ve Staré
Ľubovni. Od 27. dubna do 30. září ji zhlédlo 101 035 platících návštěvníků.
Úvodní zastávka nové putovní výstavy, kterou připravilo novojičínské
muzeum, nastavila vysokou laťku pro další pokračování jejího turné.
V příštím roce si výstavu budou moci prohlédnout lidé v Bruntále, slovenských Košicích a Martině, následovat budou polské Kielce a náš Zlín.
Více informací najdete na http://www.muzeumnj.cz v sekci Aktuality.

Na pódiu ostravského divadla nechyběla ani devatenáctiletá Lenka
Šmajstrlová z Nového Jičína, která do soutěže poslala obrázek
s názvem Kvetoucí jméno. Výstava nejzdařilejších prací byla celý
říjen k vidění ve vestibulu naší radnice.

Premiéra, jaká tady nebyla!
Marie Hromádková
Takovou premiéru novojičínské kino Svět dosud nezažilo! Potvrdit
to mohou téměř tři stovky převážně mladých diváků, kteří si nenechali
ujít studentský celovečerní detektivní snímek Myškinsův zatykač,
odehrávající se ve staré Anglii.
Napínavý dramatický příběh s dojemným a šokujícím koncem diváky přikoval k sedadlům svou temnou atmosférou i překvapivě vysokou
úrovní černobílé kamery a střihu. Hlavní hrdinové – pošťák Charlie
a jeho mladší bratr, kabaretní kouzelník Franklin – se postupně zapletli
do nebezpečného případu maskovaného „vraha s deštníkem“.
Čím byl tento film originální a jedinečný? Autorem scénáře, hudby
i režie byl s Novým Jičínem spjatý vynikající klavírista Tomáš Vrána,
který se v příštím roce chystá nastoupit na pražskou Hudební fakultu
Akademie múzických umění. Ve filmu si také zahrál Charlieho. A počínal si skvěle, stejně jako jeho kolega Miroslav Macháč v úloze Franklina. Také ostatních rolí se zhostili amatérští herci. Celkem se jich
ve filmu objevilo osmnáct a s nimi velké množství komparsistů. Natáčení probíhalo převážně v Novém Jičíně a okolí. Film budou promítat
i další kina v Moravskoslezském kraji.

Výstava klobouků měla ve Staré Ĺubovni nebývalý úspěch.
Foto: Dušan Štěpán

Ocenění z Nového Jičína
Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra
Nový Jičín měl své zástupce na slavnostním předání prestižní ceny
Křišťálový kamínek v Ostravě, jež bylo součástí XXII. ročníku Evropských dnů handicapu. Návštěvnické centrum ocenilo Milana Linharta
za nezištnou práci pro nevidomé a slabozraké, rozsáhlou publikační
činnost a mimořádně úspěšnou reprezentaci Česka na světových
soutěžích Abilympiády. Založil turistický oddíl zrakově postižených,
s nímž do Návštěvnického centra několikrát zavítal.
Součástí Křišťálového kamínku bylo předání cen dvaatřiceti nejúspěšnějším účastníkům výtvarné soutěže Svět není černobílý.

Myškinsův zatykač. Hlavní role, scénář, hudba, režie: Tomáš Vrána.
Foto: archiv Tomáše Vrány

Výročí horolezeckého oddílu
Gerhard Kapusta, Jan Rajnoch
V letošním roce uplynulo šedesát let od vzniku horolezeckého
oddílu v Novém Jičíně. Za tu dobu se z mnoha našich členů staly
významné osobnosti, které dokázaly zdolat i nejvyšší vrcholy naší
planety.
V šedesátých letech to byli Miloš a Dáša Turkovi, kteří získali titul
Mistr sportu za výstupy ve Vysokých Tatrách a na Kavkaze. V devadesátých letech vynikl Leopold Sulovský, jenž jako první Čech zdolal
Mount Everest bez kyslíku. Další náš člen – Miloslav Palacký – vystoupil například na osmitisícový Gašerbrum v Karákoramu, jihoamerickou
Aconcaguu a severoamerický Mount Mc Kinley. David Fojtík zdolal
Mount Everest sólo výstupem a sjel na lyžích osmitisícovou Dhaulágirí.
V současné době náš oddíl úspěšně reprezentuje Marek Novotný,
který loni zdolal Gašerbrum I a II a letos další osmitisícovku Broad
Peak.
Mimo to se naši členové zaměřují na výstupy na Kavkaze, v Alpách,
ale hlavně ve Vysokých Tatrách, kde si připsali mnoho náročných
letních i zimních výstupů, včetně několika prvovýstupů. Připravují se
na ně na cvičných skalách v našem okolí – Štramberku, Kružberských
a Čertových skalách a na pískovcových věžích v Českém ráji.
Od roku 1974 pořádáme na konci sezony přespolní běh okolo
vrchu Svinec, určený členům horolezeckého oddílu i široké veřejnosti.
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Letošní ročník bude jubilejní, čtyřicátý. Podrobnosti o něm najdete
v rubrice Sportovní pozvánky na straně 15.

Horolezci na cestě k základnímu táboru pod Mount Everestem.
Foto: David Fojtík
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Nový Jičín a „sametová revoluce“ ve fotografiích

Foto: Muzeum Novojičínska a Státní okresní archiv Nový Jičín
Muzeum Novojičínska a Státní okresní archiv Nový Jičín u příležitosti 25. výročí začátku „sametové revoluce“ 17. listopadu 1989
žádají občany města a pamětníky o poskytnutí fotografického materiálu tehdejších událostí. Získaný materiál digitálně upravíme
a s doplňujícími informacemi zveřejníme na internetových stránkách www.galerienj.cz. Své fotografie můžete posílat na e-mailovou
adresu sekretariat@muzeumnj.cz, případně osobně přinést k digitálnímu naskenování kurátorce Renátě Jaškové do Žerotínského zámku
v Novém Jičíně, telefon 556 701 156.
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Vlastivědný pracovník Stephan Weigel
Karel Chobot
Významný vlastivědný pracovník Novojičínska a města samotného se narodil 26. prosince 1848 v Uničově. Jeho otcem byl Ludwig Weigel, ševcovský mistr tamtéž, matkou Josefa, dcera
Augustina Hartla, rovněž ševcovského mistra v Uničově. Stephan
vyrostl v nuzných poměrech, po vojně se stal četníkem a po krátkém působení v Novém Jičíně sloužil až do penzionování v Suchdolu nad Odrou.
Ač samouk, zanechal po sobě úctyhodné dílo z různých odvětví
vlastivědy Kravařska – geologie, archeologie, historie, národopisu
i přírodovědy. Publikoval v různých časopisech a novinách, přátelil
se s děkanem P. Josefem Prorokem, ředitelem školy Josefem Ullrichem, ale i s Josefem Tálským a mnoha dalšími tehdejšími regionalisty.
V letech 1919–1920 se pokusil uspořádat městský archiv umístěný tehdy v nedůstojných podmínkách, o čemž 4. října 1920 přednesl zprávu na zasedání novojičínské rady. Podle ní se na půdě
radnice, kde byla část písemností městského archivu uložena,
nacházely spousty trhových listin, kvitancí na zaplacení dluhů
a jiného podřadnějšího písemného materiálu, vše zachované a řádně zabalené.
Naproti tomu podrobné plány pro stavbu místní dráhy, stavební
plány budovy krajského soudu, reálky či chudobince a mnoho
dalších fasciklů písemností ležely rozházené, znehodnocené
vlhkem a sazemi. Část obalů byla zcela prázdná a jen štítky napovídaly, co kdysi obsahovaly. Tyto obaly zůstaly důkazem, že spisy
nepodlehly ohni ani jinému neštěstí, ale byly patrně odcizeny.
Usnesením městské rady ze 2. listopadu 1920 byla část listin předána do úschovy Muzejnímu spolku v Novém Jičíně, který měl

velkou zásluhu na uchování písemností, tvořících v současné době
fond Archivu města Nový Jičín.
Z publikovaného díla připomeňme badatelsky cenný Weiglův článek v Unser Kuhländchen „Die
Robot auf der Herrschaft Kunewald“ (sv. I. s. 54ad.), kde je uveden
plný přepis robotní smlouvy mezi
povstalými sedláky a vrchností
z 21. července 1707. Ve druhém
článku „Die Robot der Gemeinde
Kunewald“ rovněž v Unser Kuhländchen (sv. I. s. 133ad.) uvádí sociální
rozdělení sedláků a držbu jejich
statků v letech 1672, 1781 a 1880
s uvedením povinností vůči vrchnosti.
Stephan Weigel.
Zemřel 15. září 1924 a je pohřben
Foto: archiv Muzea Novojičínska v rodinném hrobě v Žilině u Nového
Jičína vedle své ženy, která se v Žilině narodila. Při pohřbu 17. září 1924 se s osobností Stephana
Weigla rozloučili dr. Franz Schmach, místostarosta Nového Jičína,
prelát dr. Franz Kamprath z Vídně a předseda Muzejního spolku
v Novém Jičíně a školní inspektor Anton Blaschke. Smuteční obřad
i mši vedl syn zesnulého P. Rudolf Weigel, novojičínský městský
farář a pozdější děkan, jenž do roku 1958 působil v Novém Jičíně.
Zemřel o tři roky později ve Vražném, kde je i pohřben.

Velká válka v místním tisku
Lenka R. Chobotová
Během října 1914 se válka, dá se říci, stala součástí běžného
života. Instituce po počátečních zmatcích zefektivnily své počínání, válečné živobytí přišlo o svůj punc novosti a lidé se v nezvyklé situaci rychle zorientovali. Ještě minulý měsíc se nové
rubriky v místním tisku pevně usídlily na příslušných stránkách,
přehledně a v ustálené formě, i když občas prořídlé po zásahu
cenzury.
Ve městě bylo znovu otevřeno panorama Stereoglob, které sice
pomocí obrazového materiálu informovalo o dění na válečném
poli, ale také diváky provedlo berlínskou zoo či přírodními a kulturními památkami Haliče a ruských měst Moskvy, Varšavy, Kyjeva
a Oděsy.
Kino ve spolkovém domě pro změnu zpříjemnilo divákům nedělní
večer promítáním westernu Právo vítězí. Spolek chovatelů drobného zvířectva zval na pravidelnou měsíční schůzi, stejně jako
Spolek Novojičínských ve Vídni. Kravařský spolek ovocnářů zase
nabízel k prodeji ovocné stromky za dotované ceny. Jako vhodný
zdroj bílkovin, tuků, uhlohydrátů, dřevní vlákniny a tepla byly propagovány i ořešáky všech druhů.
Místní knihkupec Rainer Hosch zájemcům již předběžně nabízel
tradiční ilustrovaný novojičínský lidový kalendář pro rok 1915 nebo
hedvábný papír na výzdobu hrobů o Památce zesnulých. Josef
Blum převedl svou stavební firmu na syny Roberta a Huga, kteří
ji dále hodlali vést pod názvem R. und H. Blum, při zachování stávající úrovně a v návaznosti na dobré jméno a tradici, jak také
oznámili inzerátem.
Inzerce obecně se opět rozmohla a přes zadní, mnohdy i dvoustranu novin se shánělo kdeco: nájemníci i ubytování, pomocnice
do kuchyně, děvče k dětem, zahradník nebo kupci zelí, brambor
i zaručeně pravých amerických bot.
Občas se objevilo parte s oznámením o úmrtí některého z obyvatel města a okolí, jako třeba Ignáce Schustaly, majitele továrny
na keramiku v Kopřivnici, syna zakladatele slavné továrny na kočá-
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Fasování menáže u hostince „Zur goldenen Sonne“.
Foto: Státní okresní archiv

ry. Nebo bývalého starosty Dr. Franze Banka v ústavu pro choromyslné v Opavě.
O rozruch se postarala zpráva ze srbského bojiště, podle které
se první novojičínský padlý Eduard Petřík ukázal býti méně mrtvým,
než se doposud myslelo. Byl otištěn jeho dopis z nemocnice ve
Skopje adresovaný otci, ve kterém popisuje své zranění i jak se
dostal do srbského zajetí, a zároveň oznámení rodiny o této nenadálé radostné události v inzerci. Seznamy raněných a padlých se
však i přes tento nadějný případ, bohužel, stávaly stále delšími.
A mezi jmény zajatců v Rusku se objevil i Dr. Moritz von Bauer,
majitel kunínského zámku.
Instituce státní i místní správy se zodpovědně věnovaly evidenci
raněných v domácí léčbě, boji se zvýšenou kriminalitou i prevenci
proti nemocem a škůdcům, a to informační kampaní o předcházení
epidemie či hubení hlodavců. S příchodem cizích posádek narostl
počet kapesních loupeží i vloupání. Kvůli případům slintavky a kulhavky byly zakázány dobytčí trhy v Kuníně a Sedlnici. Stav hos-
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podářství byl ohodnocen ve stejnojmenném článku na dvě pokračování a podle všeho dělal starosti nejen čtenářům, neboť si vyžádal
další dva podobné články věnované tématu války a situaci na trhu
práce či výdajů za konflikt jako takový. Na výroční trhy v moravských městech čtenáře pravidelně zval i přehled cen základních
potravin.
Říjen 1914 byl chladný a sychravý. Obyvatelé Nového Jičína se
dokonce dočkali i prvního sněžení. S nastávající zimou byli čtenáři
informováni o potřebě vybavit odvedence teplým spodním prád-

lem. Slečna Mizzi Haas, učitelka v místní mateřské škole, vojákům
zaslala objemnou zásilku šesti set padesáti osobně zhotovených
onucí, za což jí bylo vysloveno díky.
V nedalekém Suchdolu nad Odrou uspořádali takzvanou Labedienst, dobrovolnou službu zásobující trvanlivými potravinami
projíždějící vojenské vlaky. Sbírky pro válečné potřeby byly vybírány
i o svátku Všech svatých a Památce všech zesnulých přímo u hřbitova, kde začalo i plánování pomníku padlým obráncům vlasti.
(pokračování příště)

Cesta Klubu rodáků do Terstu a zpět
Karel Chobot
(pokračování z minulého čísla)

Zámek Miramare – pohled z přístavního mola.
Foto: František Holub

V Terstu jsme dále navštívili velmi zajímavé námořní muzeum
Civico Muzeo del Mare. Jeho ředitelem je Enrico Mazzoli, autor
publikace o Eduardu Orlovi a účastník městské slavnosti Nového
Jičína, věnované tomuto polárníkovi v roce 2011. Na přístavním
molu jsme vzpomněli osudové chvíle monarchie roku 1914, když
právě odsud se slavnostním smutečním průvodem dopravovaly
rakve následníka trůnu a jeho ženy na vlakové nádraží a dále do
Vídně.
K panoramatům Terstu neodmyslitelně patří bělostný zámek
Miramare, který se tyčí nedaleko na skalnatém pobřeží zátoky
Grignano. Podle projektu vídeňského architekta Carla Junkera ho
jako sídlo pro svou rodinu nechal v letech 1856-1860 postavit

rakouský arcivévoda a pozdější mexický císař Maxmilián, mladší
bratr rakouského císaře Františka Josefa I. Zámku si příliš neužil.
V roce 1864 Maxmilián odjel se svou ženou do Mexika, odkud se
již nevrátil, neboť jej v roce 1867 revolucionáři popravili.
Zámek nyní slouží jako muzeum s původními interiéry věnovanými životu a době Maxmiliána a jeho ženy Charlotty, původem
belgické princezny. Další expozice je věnována osobě vévody
a generála Amedea Aosty, který na zámku pobýval před druhou
světovou válkou.
Sídlo navštívili a obdivovali mimo jiné následník habsburského
trůnu František Ferdinand d’Este nebo rakouská císařovna Sissi.
V jeho okolí nás uchvátil nádherný park, který pomáhal tvořit novojičínský rodák Dominik Bilímek, doprovázející Maxmiliána rovněž
do Mexika. Tam se věnoval přírodovědným výzkumům a založil
Národní muzeum.
Na rozdíl od císaře se vrátil živ a zdráv a ve své badatelské činnosti pokračoval. Mnohé exponáty ze svých cest a objevů věnoval
novojičínskému muzeu. Velmi úspěšná byla naše malá expedice,
hledající v zámeckém parku domy zdejšího hejtmana, cestovatele
a polárníka Eduarda Orla a zmíněného Dominika Bilímka. Domy
jsme našli, byť ten, kde bydlel Orel, je před důkladnou stavební
opravou.
(dokončení příště)

Dům Eduarda Orla v zámeckém parku Miramare.
Foto: František Holub

Klub rodáků a přátel města

Canal Grande v Terstu s pohledem na kostel San Antonio Nuovo.
Foto: František Holub
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Zveme všechny naše členy a příznivce ve čtvrtek 27. listopadu
v 16.30 hodin na přednášku univerzitního profesora Iva Bartečka na téma České umění exilu – Vídeň,
která se uskuteční v klubových prostorách na baště městského
opevnění. Připravovaná výstava fotografií Jaroslava Bělíka se uskuteční až v prosinci.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Neděle 2. listopadu v 16.00 hod. • POHÁDKOVÉ KOČIČINY •
Opuštěného kocourka se ujmou dobří lidé, s nimiž prožívá veselá dobrodružství. Předplatné skupiny Rolnička.
■ Středa 5. listopadu v 19.00 hod. • Terrence McNally: FRANKIE &
JOHNNY • Příběh o začátku jedné lásky. Režie: Petr Kracík. Hrají: Tereza
Kostková, Aleš Háma. Předplatné skupiny P.
■ Pátek 7. listopadu – sobota 8. listopadu • PORTA MUSICAE NOVÝ
JIČÍN 2014 • Celostátní festival dětských pěveckých sborů.
■ Pondělí 10. listopadu v 19.00 hod. • P. A. C. de Beaumarchais –
David Drábek: FIGAROVA SVATBA • Ztřeštěné situace, divoké gagy
i groteskní nadsázka v adaptaci režiséra Davida Drábka. Hrají: Pavla
Tomicová, Vojtěch Dvořák, Jiří Zapletal, Pavlína Štorková, Zora
Valchařová-Poulová, Lenka Loubalová a další. Předplatné skupiny D.
■ Čtvrtek 13. listopadu v 19.00 hod. – malý sál • FRANTIŠEK NOVOTNÝ – housle, IGOR ARDAŠEV – klavír • E. W. Korngold: Mnoho povyku
pro nic (svita pro housle a klavír), R. Strauss: Sonáta Es dur pro housle
a klavír, op. 18, C. Franck: Sonáta A dur pro housle a klavír. Kruh přátel
hudby.
■ Úterý 25. listopadu v 19.00 hod. • BESÍDKA • Scénky, skeče, písně
a tance Divadla Sklep. Účinkují: David Vávra/Tomáš Hanák, Jiří Burda,
Milan Šteindler, Tereza Kučerová, Lenka Vychodilová, Jana Hanáková,
František Váša a kapela.
■ Sobota 29. listopadu v 19.00 hod. • Petr Jarchovský, Jan Hřebejk:
MUSÍME SI POMÁHAT • Divadelní přepis filmové tragické komedie
odehrávající se za druhé světové války na českém maloměstě. Režie:
Jan Hřebejk. Hrají: Jiří Macháček, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka,
Václav Chalupa, Martin Sitta, Zdeněk Hruška, František Staněk. Předplatné skupiny B.
Připravujeme:
■ Pondělí 1. prosince v 19.00 hod. • Nikolaj Vasiljevič Gogol: HRÁČI
• Náhrada za představení Sluha dvou pánů. Klasická komedie s překvapivou stavbou a pointou. Předplatné skupiny A.
■ Úterý 2. prosince v 18.00 hod. • HORÚČAVA • Taneční divadlo
o mužích a ženách, z nichž každý byl velmi odlišnou osobností. Choreografie: Marta Poláková.
■ Středa 3. prosince v 19.00 hod. – malý sál • LUKÁŠ MOŤKA – trombon, ONDŘEJ MOŤKA – trubka, LENKA POLÁŠKOVÁ – klavír • Kruh
přátel hudby.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ Středa 5. listopadu ve 20.00 hod. • ZMIZELÁ • Podle světového
bestselleru. Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše
naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Drama/thriller. Do 15 let nepřístupné,
145 min., titulky.
■ Středa 5. listopadu – neděle 9. listopadu v 17.30 hod.
■ Středa 12. listopadu – čtvrtek 13. listopadu ve 20.00 hod. • POHÁDKÁŘ • Nový český film podle knihy Báry Nesvadbové v režii Vladimíra
Michálka. Lovestory, v níž je vášeň tak spalující a touha tak silná,
že nezáleží na jménu! Hrají: Jiří Macháček, Eva Herzigová, Aňa Geislerová,
Matěj Hádek. Do 15 let nepřístupné, 90 min.
■ Čtvrtek 6. listopadu – neděle 9. listopadu ve 20.00 hod.
■ Pondělí 10. listopadu v 17.30 hod.
■ Pondělí 17. listopadu – úterý 18. listopadu ve 20.00 hod. • INTERSTELLAR • Skupina výzkumníků cestuje do neznáma v naději, že najdou
něco, co pomůže zachránit náš svět. Sci-fi/dobrodružný/akční.
Do 12 let nevhodné, 169 min., titulky.
■ Sobota 8. listopadu – neděle 9. listopadu v 15.30 hod.
■ Neděle 16. listopadu – pondělí 17. listopadu v 15.30 hod. • VČELKA
MÁJA • Nové dobrodružství – zvídavá Mája a její přítel Vilík musejí
ukončit nepřátelství mezi včelami a sršni. Animovaný. Přístupné bez
omezení, 88 min., dabing.
■ Středa 12. listopadu – pátek 14. listopadu v 17.30 hod. • MAPY
KE HVĚZDÁM • Dr. Stanford Weiss je psychoterapeut hollywoodských
hvězd. Jeho syn se ale léčil z drogové závislosti a dcera z pyromanie.
Drama. Do 15 let nepřístupné, 111 min., titulky.
■ Pátek 14. listopadu – neděle 16. listopadu ve 20.00 hod. • JESSABELLE • Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence a sama zůstane
ochrnutá. Aby našla pokoj, nastěhuje se do starobylého domu v Louisianě.
Klid ovšem nenajde... Horor. Do 15 let nepřístupné, 98 min., titulky.
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■ Sobota 15. listopadu – pondělí 17. listopadu v 17.30 hod. • ŠKATULÁCI • V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních
doupat vylézají podivní tvorové, kteří kradou, co jim přijde do rukou. Dobrodružná animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 97 min., dabing.
■ Úterý 18. listopadu – středa 19. listopadu v 17.30 hod. • CO JSME
KOMU UDĚLALI? • Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie, si byli
jistí, že se jejich čtyři nádherné inteligentní dcery provdají za výjimečné
muže. Komedie. Do 12 let nevhodné, 97 min., titulky.
■ Středa 19. listopadu – čtvrtek 20. listopadu ve 20.00 hod. • JOHN
WICK • Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčním thrilleru, kde se bude
kácet les a létat třísky. Akční/thriller. Do 12 let nevhodné, 96 min.,
titulky.
■ Čtvrtek 20. listopadu v 17.00 hod.
■ Pátek 21. listopadu – sobota 22. listopadu ve 20.00 hod.
■ Neděle 23. listopadu – středa 29. listopadu v 17.00 hod. • HUNGER
GAMES: SÍLA VZDORU – 1. ČÁST • Vítězka hladových her Katniss
Everdeenová symbolizuje odpor proti všemocnému Kapitolu. Ale prezident Snow se jen tak lehko nevzdá. Dobrodružný/drama/sci-fi/thriller.
Do 12 let nevhodné, 146 min., titulky.
■ Pátek 21. listopadu – sobota 22. listopadu v 17.30 hod. • WINX
CLUB – V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH • Winx jsou zpět! Tentokrát se
chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu. Omylem však
probudí krutou vílu Politeyu. Animovaný. Přístupné bez omezení,
98 min., dabing.
■ Neděle 23. listopadu – úterý 25. listopadu ve 20.00 hod. • ŽELEZNÁ
SRDCE • Duben 1945. Seržant Wardaddy se ujímá velení tanku a vydává
se s posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Válečný/akční.
Do 15 let nepřístupné, 135 min., titulky.
■ Středa 26. listopadu ve 13.00 hod. • BABOVŘESKY 2 • BIOSENIOR
• Pokračování úspěšné české komedie Zdeňka Trošky – úsměvný
obrázek ze života v současné vesnici. Přístupné bez omezení, 120 min.
■ Středa 26. listopadu – čtvrtek 27. listopadu ve 20.00 hod. • SOUDCE
• Robert Downey Jr. jako právník, který se z velkoměsta vrací do míst
svého dětství a kde je jeho odcizený otec podezřelý ze spáchání vraždy.
Drama. Do 12 let nevhodné, 142 min., titulky.
■ Čtvrtek 27. listopadu – pátek 28. listopadu v 17.30 hod. • 2D
■ Sobota 29. listopadu – neděle 30. listopadu v 15.30 hod. • 2D
■ Sobota 29. listopadu – neděle 30. listopadu v 17.30 hod. • 3D •
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU • Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína.
Animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 90 min., dabing.
■ Pátek 28. listopadu – neděle 30. listopadu ve 20.00 hod. • OUIJA
Chcete zkusit mluvit se záhrobím? Může vám pomoci Ouija – spiritistická
deska pokrytá písmeny a čísly, jejímž prostřednictvím lze s duchy komunikovat. Horor. Do 15 let nepřístupné, 90 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 2. listopadu (prodlouženo) – Nová
galerie • ALENA SCHÄFEROVÁ – KRESBY, MALBY
A KOSTÝMNÍ NÁVRHY
■ Do neděle 9. listopadu – Rytířský sál • BOTY,
BOTKY, BOTIČKY • Výstava historické obuvi nejen
značky Baťa.
■ Pátek 21. listopadu – neděle 1. února 2015 – Rytířský sál • LIDOVÉ
STAVITELSTVÍ NA NOVOJIČÍNSKU • Výstava dokumentující současný
stav staveb lidové architektury, doplněná ukázkami řemesel. Vernisáž
20. listopadu v 17.00 hod.
Akce:
■ Sobota 29. listopadu od 8.30 do 14.00 hod. • MIKULÁŠSKÝ JARMARK • Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku s kulturním
programem. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00
Sobota – zavřeno • neděle, svátky 9.00–15.00

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Čtvrtek 13. listopadu v 17.00 hod. – SVČ Fokus • DÍVKA ROKU
2015 • Casting na základní kolo celostátní soutěže pro dívky od 13 do
15 let, které se uskuteční v lednu v Novém Jičíně. Životopisy s fotkou
posílejte na e-mail: jakubek@fokusnj.cz.
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■ Sobota 15. listopadu od 9.00 do 16.00 hod. – SVČ Fokus • PODZIMNÍ BLEŠÁK • Pro ty, kteří mají doma nepotřebné věci, tvoří něco
hezkého, potřebují děti vybavit na hory nebo shánějí nejrůznější „veteš“.
Rezervace prodejního místa do 9. listopadu na hruba@fokusnj.cz.
Prodejní místo 50 Kč, vstupné 10 Kč.
■ Sobota 22. listopadu v 9.00 hod. – SVČ Fokus • DANCE FOR
EVERYBODY • Taneční soutěž jednotlivců v Disco dance a Street
dance. Věkové kategorie Mini, Kids, Juniors, Seniors. Tancování pod
vedením instruktorky, i bez vlastní choreografie. Startovné 60 Kč za
osobu, vstupné 30 Kč, děti a mládež zdarma.
■ Pátek 28. listopadu v 16.00 hod. – sobota 29. listopadu v 10.00 hod.
– SVČ Fokus • KOUZELNÁ NOC Č. 3 – LISTOPADOVÁ • Pro děti od
šesti let. Spacák, polštářek, plavky a ručník, baterku a odvážného
plyšového kamaráda s sebou. Spousta legrace, dobrodružství a překvapení. Cena 150 Kč, členové Klubu kouzelných nocí 120 Kč.
■ Neděle 30. listopadu v 15.00 hod. – velký sál SVČ Fokus •
HVĚZDIČKOVÝ BÁL • Tradiční předvánoční bál pro děti, které mohou,
ale nemusejí přijít v maskách. Děti i rodiče čeká spousta her, soutěží
a tance. Vstup zdarma.
■ Každý čtvrtek a pátek od 15.00 do 19.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pravidelné kurzy pro všechny zájemce,
kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež
40 Kč, dospělí 90 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Čajovna Archa • AFRIKA VZDÁLENÁ I BLÍZKÁ • Prodejní výstava Tinga Tinga umění na podporu sdružení
Bez mámy, pomáhající sirotkům v Tanzanii.
■ Pondělí 3. listopadu
– pátek 28. listopadu
– Městská knihovna
• TINGA TINGA • Výstava obrazů vytvořených unikátním malířským stylem z jižní
Tanzanie.
■ Úterý 4. listopadu –
středa 26. listopadu –
výstavní síň Stará
pošta • UMĚNÍM NA
POMOC ZVÍŘATŮM •
Výstava Miroslavy Janouškové. Vernisáž
3. listopadu v 17.30 hod.

Akce:
■ Úterý 4., 11., 18. a 25. listopadu od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
■ Středa 5. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • KYRGYZSTÁN
• Přednáška a projekce Baziho z Kudrny. Vstupné 50 Kč.
■ Čtvrtek 6. listopadu v 17.00 hod. – Čajovna Archa • AFRIKA
VZDÁLENÁ I BLÍZKÁ • Vernisáž s projekcí a stylovou ochutnávkou.
Anotace viz výše.
■ Čtvrtek 6. listopadu ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ
• Hudební workshop s tibetskými mísami. Vstupné 50 Kč.
■ Pátek 7. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • VAŠEK KOUBEK
S KAPELOU • Písničky, historky, kabaret, atmosféra. Vstupné
130/170 Kč.
■ Sobota 8. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ODKAZ DÁVNÉ
INDIE DNEŠKU • Přednáška Šrí Haridhám, centra hnutí Hare Krišna,
s projekcí, hudbou a ochutnávkou. Vstupné 30 Kč.
■ Středa 12. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • VERDIKT
V MAĎARSKU • Dokument z cyklu Jeden svět. Tři roky sledoval štáb
soud s přívrženci krajní pravice, obviněnými z rasově motivovaných
vražd šesti Romů, včetně dětí. Délka 107 min.
■ Pátek 14. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • STARÁ POŠTA
PLNÁ MUZIKY • Netradiční večer plný muziky: Op Crew (hip-hop, Odry)
a Chátra (hip-hop, Kroměříž). Vstupné 50 Kč.
■ Pátek 14. listopadu v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY
Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
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■ Pátek 14. listopadu v 16.00 hod. – Masarykovo náměstí • TAJEMSTVÍ SKLEPENÍ • Prohlídka sklepení domů na náměstí s Pavlem
Stabravou z Muzea Novojičínska. Kapacita výpravy 40 osob. Předprodej
vstupenek od 1. listopadu. Vstupné 50 Kč.
■ Sobota 15. listopadu ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MARTIN
RÁČEK • Folk a recitace.
■ Úterý 18. listopadu v 18.00 hod. – Městská knihovna • DISPOZIČNÍ
PROGNOSTIKA • Přednáška Evy Sochorové o oboru zjišťujícím vlohy,
které jsme dostali do vínku nebo na nás byly seslány. Kapacita míst
omezena, rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 19. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • CESTA PO
LATINSKÉ AMERICE • Cestopisná přednáška a projekce Petra Caloně.
Vstupné 50 Kč.
■ Pátek 21. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • ČANKIŠOU •
World music z Brna. Vstupné 130/150 Kč.
■ Sobota 22. listopadu – sraz v 8.15 hod. na vlakovém nádraží •
ČAJOVÝLET DO ZAHRAD KROMĚŘÍŽE • Přírodně kulturní expedice
za českou památkou na seznamu UNESCO. Náklady na jízdné do 200 Kč.
■ Úterý 25. listopadu v 18.00 hod. – Městská knihovna • TAJUPLNÁ
AFRIKA • Cestopisná přednáška a projekce Jiřího Máry. Kapacita míst
omezena, rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 26. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • CIZINECKÁ
LEGIE • Přednáška a projekce Daniela Hermana. Vstupné 30 Kč.
■ Pátek 28. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • AGNIESZKA
DERLAK TRIO • Koncert polské jazzové formace. Vstupné 100/150 Kč.
■ Pátek 28. listopadu v 15.00 hod. – Čajovna Archa • TURNAJ VE HŘE
CARCASSONNE • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
■ Sobota 29. listopadu od 9.00 do 13.00 hod. – Městská knihovna
• DEN PRO DĚTSKOU KNIHU • Zábavná sobota pro celou rodinu
s loutkovým divadlem Buchty, prodejem nových knih a prodejní výstavou
výrobků klientů Effatha. Kapacita míst omezena, předprodej v knihovně.
Jednotné vstupné 50 Kč.
■ Sobota 29. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • QUATTRO
BUGGY • Koncert nové rockové kapely z Nového Jičína. Vstupné
30/50 Kč.
■ Sobota 29. listopadu ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • NORSKÉ
DŘEVO • Biograf Artefakt. Více informací čtěte v rubrice Pozvánky na
straně 12.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 11. listopadu v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ
• ŽÁKOVSKÝ KONCERT
■ Pátek 21. listopadu v 18.00 hod. – hudební sál ZUŠ • KŘEST CD
SONATINI

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 30. listopadu – expozice Návštěvnického centra •
ONDRÁŠEK • Výstava z cesty na mezinárodní festival do USA a ocenění
sboru ze soutěží.
■ Čtvrtek 6. listopadu – neděle 30. listopadu 2014 – galerie
Návštěvnického centra • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z CESTY
ONDRÁŠKU DO USA • Vernisáž 6. listopadu v 17.00 hod.
Nové upomínkové předměty
Návštěvnické centrum vydalo nástěnný a stolní kalendář na rok 2015
s podtitulem „Město Nový Jičín pro všechny generace.“
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
• Bezbariérový přístup a přebalovací pult.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00
Sobota, neděle 9.00–16.00
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Pozvánky
Novojičínský jarmark plný chutí a vůní
Další Novojičínský jarmark se uskuteční v pátek 7. listopadu
a v sobotu 8. listopadu na Masarykově náměstí. Své výrobky
z Lotrinska představí studenti Vysokoškolského technického institutu
Huberta Curiena z partnerského Epinalu. Pekařskými a cukrářskými
výrobky se pochlubí studenti Odborného učiliště a Praktické školy
Nový Jičín. V prodeji budou také domácí štrůdl a lahodná káva, trdelníky, perníčky a pečivo, džemy, bylinné sirupy, koření a bylinky,
mléčné výrobky, kozí sýry, masné a uzenářské výrobky, keramika,
dekorace a ručně malovaný textil. V doprovodném programu vystoupí
v pátek od 15.00 hodin Mlynářská kapela Nejistota z Hustopečí
nad Bečvou a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin klaun Hopsalín.
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.
Biograf Artefakt zve na Norské dřevo
Japonský film Norské dřevo nabídne Biograf Artefakt v Čajovně
Archa svým divákům v sobotu 29. listopadu ve 20.00 hodin. Filmová
podoba knižního bestselleru Haruki Murakamiho vypráví příběh

o nostalgii lásky, ztrátě a probouzející se sexualitě. Odehrává se
v Japonsku na pozadí studentských bouří z konce šedesátých let.
Toru Watanabe je tichý a uzavřený vysokoškolák, který se v Tokiu
znovu potkává s křehkou Naoko, přítelkyní z dětství. Jejich vztah se
postupně prohlubuje, zároveň je ale vystaven rostoucímu tlaku minulosti, kterou poznamenala tragédie jejich společného přítele. Délka
133 min., vstupné 90 Kč.
Literární klub: Shaw, ženy a Pygmalion
Literární klub při městské knihovně pořádá v pondělí 1. prosince
v 18.00 hodin v Klubu Galerka literárně-hudební pořad Bernard
Shaw, jeho ženy a Pygmalion. Scénář je tradičně dílem Jany Homolové, účinkují Eva Davidová, Jana Homolová, Jan Holeček, Lenka
a Karel Chobotovi a Jiří Prokeš, hudební doprovod Marie Válková.
Vstupné 50 Kč, důchodci 30 Kč.
Vánoční koncerty Puellae et pueri
Středoškolský smíšený sbor Puellae et pueri srdečně zve na své
vánoční koncerty: ve čtvrtek 27. listopadu v 18.00 hodin v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně, ve středu 3. prosince
v 17.00 hodin v Žerotínském zámku v Novém Jičíně (omezená kapacita), v pátek 5. prosince na Masarykově náměstí v Novém Jičíně
(Mikuláš), v neděli 7. prosince ve 14.30 hodin v Kulturním domě
v Mošnově a v 17.00 hodin v Hodslavicích.

Sport
Oddíl házené se rozrůstá

Stáž aikidó s mistrem z Malty

Petr Jaroň, předseda oddílu

Martin Bobala

Všechna družstva novojičínských házenkářů již ve svých soutěžích
získala první body. Jejich výsledky a jiné aktuality mohou příznivci
tohoto sportu sledovat na oddílovém webu www.novyjicin-hazena.cz,
facebooku „Házená TJ Nový Jičín“ a vývěsní skříňce u náměstí. Sledujte vyvěšené informace a přijďte povzbudit naše týmy!
V říjnu také začaly turnaje školních lig, které se konají každý
pátek v hale ABC. Školní ligy jsou stále populárnější. Po odehrání
úvodních turnajů se do oddílu hlásí další děti. Jsme za to rádi,
protože se můžeme srovnávat s většími oddíly jiných sportů ve
městě. Mezi dětmi máme okolo stovky registrovaných hráčů.

Tradiční víkendovou stáž uspořádal začátkem října zdejší oddíl
aikidó. Proběhla pod vedením učitele a držitele pátého danu Richarda
Krejčího. V současnosti žije na středomořském ostrově Malta, ale
v Česku je velmi známý díky více než dvacetiletému působení v Aikidó
Clubu Brno i své knize o zakladateli aikidó.
Na tatami se objevilo přes třicet cvičenců. Kromě domácích se
stáže zúčastnili i členové jiných klubů, například z Hodonína, Suchdolu
nad Odrou a Příbora. Richard Krejčí pozval novojičínský klub na mezinárodní stáž aikidó, která se uskuteční v příštím roce na Maltě pod
záštitou M.A.T.A.A., jedné z nejvýznamnějších maltských organizací
pro bojová umění. Pro náš oddíl je to velká pocta a zároveň výzva
k tomu, abychom představili své dovednosti a Tělovýchovnou jednotu
Nový Jičín v exotické destinaci.

Házená v našem městě je na vzestupu.
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Foto: Petr Jaroň

Richard Krejčí (vlevo) předvádí techniku s dřevěným cvičným mečem.
Foto: Ivo Musil
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EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ
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.
Těšíme se na vás.
Provozní doba:
pátek–sobota 18 hod. až ???
www.facebook.com/MusicClubDrago

Máchova 56,

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

Novojičínský zpravodaj
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NABÍZÍME VÁM TYTO PRÁCE:

Vykoupíme les i s pozemkem.

Platba v hotovosti.
Tel.: 725 818 818, e-mail: chalupa@marticus.cz

• 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!

• Vývoz fekálií ze septiků, jímek a ČOV
• Likvidace lapolů a odpadních vod
• Autodoprava a čerpání tekutých odpadů a fekálií

Tel.: 774 582 800 NON-STOP !!
e-mail: info@fekal.eu
www.fekal.eu
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Discgolfoví mistři na Bochetě
Novojičínský zpravodaj (s využitím zprávy Hepa Group)
Nové discgolfové hřiště Bocheta hostilo o prvním říjnovém víkendu
mistrovství České republiky v tomto mladém sportu. V areálu pod
vrchem Svinec se představilo devadesát závodníků, včetně celé
domácí špičky. Ze čtyř kategorií byla nejpočetnější skupina Open,
do které se přihlásily dvě třetiny soutěžících.
Počasí discgolfistům příliš nepřálo. Kvůli husté mlze se sobotní
dopolední kolo neuskutečnilo a nedělní začalo se zpožděním. Tři
odehraná kola ale nabídla kvalitní výkony a napínavé souboje. V nich
si výborně vedli členové pořádajícího spolku novojičínských discgolfistů Moravian Gators.
Největšího úspěchu dosáhl Jakub Knápek, jenž vyhrál juniorskou
kategorii a potvrdil tak pověst jednoho z největších talentů českého
discgolfu. Jeho oddílová kolegyně Petra Javorková skončila v kategorii Women o stupínek níže, Radek Knápek obsadil ve skupině
Masters třetí místo. Na stupně vítězů těsně nedosáhl Kryštof Novák,
jemuž třetí místo ve skupině Open uniklo o jediný bod. Loňský titul
v této prestižní kategorii obhájil Lukáš Filandr z Prahy.

Hráči bojovali také se záludnostmi terénu.

Kratochvíl, který ocenil také účast rodičů. Vynikající výkon podal Martin
Vincek, jenž všechna svá utkání vyhrál, v semifinále deklasoval Daniela
Hendrycha z Oder a teprve ve finále po pětisetové bitvě podlehl Romanu
Vojvodíkovi z Frenštátu pod Radhoštěm.

O-Cup 2014 s rekordní účastí
Zdeněk Stanislav
Rekordních šestnáct florbalových družstev se jedenáctého října sešlo
v tělocvičnách Základní školy Komenského 66, aby bojovalo o putovní
poháry na jednadvacátém ročníku Novojičínského O-Cupu. Od brzkého
dopoledne do pozdního odpoledne mohly více jak dvě stovky diváků
sledovat kvalitní florbal v podání seniorů, juniorů i benjamínků.
Pořadatelé z kapacitních důvodů změnili místo konání turnaje. Dvě
tělocvičny již byly nutností, i tak doslova praskaly ve švech. Letošní
ročník byl po sportovní i organizační stránce nejzdařilejší v historii.
V jednotlivých kategoriích zvítězily týmy FBC Bond boys 007,
The Worst team a Crazy team.
Již nyní začala příprava dalšího ročníku, který se uskuteční v sobotu
10. října 2015. Pořadatelé se těší, že v něm uvítají nejen letošní
vítěze, ale všechny, kteří mají zájem o florbal a chtějí si zasportovat.
Podrobnější informace najdete na www.o-cup.cz.

Foto: Václav Kahánek

Bílé Karpaty byly opět bílé
Martina Fiedlerová, předsedkyně odboru KČT
Třídenní zájezd do Bílých Karpat uspořádal na konci září novojičínský odbor Klubu českých turistů. Mělo to být opakování loňského
velikonočního zájezdu, při němž se nám kvůli sněhové nadílce nepodařilo absolvovat celý plánovaný program.
Hlavním cílem byly opět dva nejvyšší vrcholy – Velká Javořina a Velký
Lopeník s rozhlednou. Z obou se otevírá krásný kruhový výhled do
širokého okolí. Předpověď počasí byla příznivá a všichni se těšili, že
si naplno užijí tamní přírody. Bohužel, i tentokrát byly Bílé Karpaty bílé.
Ne od sněhu, ale od husté mlhy. První dva dny nebylo z výhledů do
okolí opět nic. Naštěstí se v té mlze nikdo neztratil. Alespoň třetí den
se na nás usmálo sluníčko a mohli jsme se těšit z krásné přírody kolem
Žítkové, známé zejména z povídek o žítkovských bohyních.

Jak se daří stolním tenistům?
Miroslav Mikula
Jedno vítězství a tři prohry mají zatím na kontě novojičínští stolní
tenisté v roli druholigových nováčků. O poznání úspěšnější jsou v Českém poháru, kde výhrou v Moravském Krumlově – Řeznovicích vybojovali postup do čtvrtého kola. Velmi dobře rozjely sezonu týmy v nižších
soutěžích. Družstvo „B“ se čtyřmi výhrami vede tabulku krajské soutěže
II. třídy, bez prohry je také tým „C“ v okresním přeboru I. třídy.
Mladí stolní tenisté se i s nováčky ve svých řadách zúčastnili I. regionálního bodovacího turnaje ve Studénce. „Je neuvěřitelné, jak někteří
nováčci zvládli první účinkování na turnaji,“ pochválil je trenér Roman

Florbalový turnaj nabídl atraktivní sportovní podívanou.
Foto: Tomáš Švarc

Sportovní pozvánky
■ Poběžte přes pole okolo Svince!

Čtyřicátý ročník přespolního běhu okolo vrchu Svinec se uskuteční v sobotu 8. listopadu v místní části Kojetín. Určen je všem,
kteří si chtějí otestovat svou zdatnost v náročném terénu. Sraz
bude v 10.30 hodin u lyžařské chaty na Svinci, start o hodinu
později. Zároveň zveme všechny bývalé členy horolezeckého
oddílu v Novém Jičíně, aby se po skončení běhu zúčastnili přátelského setkání spojeného s promítáním dokumentů z velehorských akcí minulých let i současnosti.
■ Mezinárodní pohár v soutěžním cheerleadingu
Do Nového Jičína se opět sjedou stovky akrobatů. V neděli
30. listopadu v 10.00 hodin se v basketbalové hale uskuteční
druhý ročník soutěže NJ Cheer Open 2014. Kromě dechberoucích
sestav nabídne bohatý doprovodný program. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Optice Lenka, Žerotínova 9, za 150 Kč (děti
bez místenky a stání 90 Kč), na místě za 170 Kč (děti a stání
100 Kč). Více informací na http://www.funtime-nj.cz.
■ Krasobruslaři pořádají nábor
V našem městě zahájil činnost krasobruslařský klub. Na zimním
stadionu probíhají každé úterý od 15.45 hodin nábory mladých
adeptů a adeptek tohoto sportu. Věnovat se jim budou profesionální trenéři Vladimíra a Evžen Milčinští z Kopřivnice, kde má
krasobruslení dlouholetou tradici. Podrobnosti najdete na
www.zsnj.cz.

Sportovní zpravodajství najdete také na straně 12.
Novojičínský zpravodaj
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Fotosoutěž čtenářů – 44. kolo

1. místo: Jiří Kotek
Rekordních třicet zaslaných snímků bylo pro soutěžní porotu
těžkým oříškem. Velká pestrost námětů znamenala různost
názorů při hodnocení, a tak mnohé velmi kvalitní snímky
obdržely sice body, ale nevešly se, byť jen těsně, do vítězné
trojice. Vítězným blahopřejeme, všem dalším upřímné díky
za zaslané fotografie a přejeme úspěch v dalších kolech!
1. místo získává Jiří Kotek za nápaditý snímek z letošního
svatováclavského setkání auto-moto veteránů na Masarykově náměstí.
2. místo patří Janě Huvarové, která objevila nový pohled
na „dvojvěží“ Žerotínského zámku.
3. místo obsadil Jan Kopera, který si dal opět práci
s vyhledáváním místa pro pořízení nového záběru (lze
si jen představovat tento záběr se synagogou v původní
podobě!).
2. místo: Jana Huvarová
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: Jan Kopera

Uzávěrka příštího čísla bude 20. listopadu ve 12.00 hodin.
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