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Přijďte si prohlédnout nově otevřenou expozici Generál Laudon!
Více informací čtěte na straně 2.

Foto: archiv Muzea Novojičínska, Marie Machková, Lenka Malinová

Prosinec 2014
Vážení občané,
ke zdárnému cíli se podařilo dotáhnout
další velký projekt. Jedenáctého prosince slavnostně otevřeme expozici Generál Laudon. Najdete ji na Masarykově
náměstí v třetím nadzemním podlaží
domu č. 45/29, kde sídlí Návštěvnické
centrum s unikátní expozicí Nový Jičín
– město klobouků, turistickým informačním centrem, reprezentační prodejnou
klobouků Tonak a s kloboukovou kavárnou Caffé Cappello.
Doplnění Návštěvnického centra o novou expozici je logické. V tomto
domě Ernst Gideon von Laudon 14. července 1790 zemřel. Jeden
z největších vojevůdců osmnáctého století se proslavil zejména válkami
s Pruskem a svým tažením na Balkán proti Osmanské říši. Jeho vrcholným vítězstvím bylo dobytí Bělehradu v říjnu 1789. Krátce před svou
smrtí byl již jako polní maršál povýšen na generalissima – jako třetí
rakouský vojevůdce po Albrechtu z Valdštejna a Eugenu Savojském.
Projekt expozice generála Laudona město připravovalo od roku
2011. Samotná výstavba začala letos v dubnu. Celkové náklady činí
deset a půl milionu korun. Více než sedm milionů město získalo
z dotace z programu ROP Moravskoslezsko.
Místnosti prošly velmi razantní proměnou. Kromě dispozičních
úprav byly například položeny nové podlahy, které svou patinou připomínají historii domu. Všechny prostory spojuje originální grafické
pojetí výzdoby, které evokuje vojenské prostředí, v němž se generál
Laudon celý život pohyboval.
Návštěvník se tak při vstupu do expozice rázem ocitne o několik
stovek let zpět. Jednotlivé pokoje v expozici jsou věnovány významným etapám života vojevůdce, od mládí, přes období významných
bitev v sedmileté válce a během tureckého tažení, až po konec jeho
života. Tyto prostory doplňují dětská herna, přednáškový sál a výstavní místnost. Zde u příležitosti zahájení provozu expozice otevřeme
výstavu fotografií rekonstrukce zámku Bečváry, kde Laudon nějaký
čas pobýval. Mimochodem, snímky nám zapůjčila rodina Kodymových. Robert Kodym, člen skupin Lucie a Wanastowi Vjecy, je současným majitelem zámku.
Kromě exponátů a obrazových materiálů expozice nabízí interaktivní programy v dotykových obrazovkách, včetně her a kvízů pro
děti. Laudonův život se znovu rozehraje ve filmu, který bude připraven
přímo pro expozici. Při slavnostním zahájení výstavby byla zároveň
do tajné schránky uložena Laudonova depeše, kterou budou návštěvníci hledat ve hře nazvané interiérový geocaching.
Republikovým unikátem bude také velké diorama s téměř pěti sty
cínovými vojáčky, jež názorně představí strategii vojenského tažení.
Největším lákadlem expozice však bezesporu bude model interaktivního děla, na němž si každý bude moci sám vyzkoušet ostřelování
pevnosti. V expozici si tak přijdou na své odborníci, vojenští nadšenci
i malé děti s rodiči.
Na přípravě projektu se autorsky podílel Jaroslav Zezulčík a další
odborní pracovníci Muzea Novojičínska a taktéž tým zaměstnanců
městského úřadu v čele s vedoucí Návštěvnického centra Radkou
Bobkovou a pracovnicemi oddělení rozvoje a investic Kamilou Ungrádovou a Ivanou Petruchovou. Všem patří velký dík.
Jsem přesvědčen, že expozice Generál Laudon bude dalším
prvkem, který obohatí historickou krásu Nového Jičína a stane se
turistickým cílem pro naše i zahraniční návštěvníky. A vás, vážení
spoluobčané, tímto srdečně zvu k její návštěvě. Jaroslav Dvořák

Zvolili vedení radnice
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitelé, kteří vzešli z říjnových komunálních voleb, se šestého
listopadu sešli na ustavujícím zasedání, aby složili slib a zvolili nové
vedení radnice. Starostou města zůstává Jaroslav Dvořák z ČSSD,
místostarosty budou jeho straničtí kolegové Blanka Faluši a Pavel
Rozbroj. Jako neuvolněný místostarosta bude působit Pavel Bártek
ze Strany zelených.
Volba vedení města byla veřejná. Pro starostu Jaroslava Dvořáka
hlasovali 22 zastupitelé, proti byli dva a čtyři se hlasování zdrželi.
První místostarostka Blanka Faluši získala 18 hlasů, dva zastupitelé
byli proti a osm se zdrželo. Pro druhého místostarostu Pavla Rozbroje
hlasovalo 18 zastupitelů a deset se zdrželo. Pro neuvolněného místostarostu Pavla Bártka zvedlo ruku 20 zastupitelů, šest bylo proti
a dva se zdrželi.
Zastupitelé odsouhlasili, že rada města bude mít devět členů.
Zasednou v ní Jaroslav Dvořák, Blanka Faluši, Pavel Rozbroj, Miroslav
Rešl, Pavel Andrýsek a Ivo Vaněček z ČSSD, Marcel Brož a Jiří Adamec z KDU-ČSL a Pavel Bártek ze Strany zelených.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Osmdesátá devátá schůze Rady města Nový Jičín dne 22. října:
Rada města odsouhlasila podání výpovědi nájemci Hotelu Praha
pro nedodržení smluvních podmínek. Zároveň schválila vyhlášení
nabídkového řízení na pronájem prostor.
Devadesátá schůze Rady města Nový Jičín dne 5. listopadu:
Rada města vzala na vědomí rezignaci zastupitelů Petra Orla ze
Strany zelených a Gabriely Žitníkové z KDU-ČSL a rezignaci Evy Syrovátkové jako prvního náhradníka Strany zelených na post zastupitele.
Zároveň potvrdila Radovana Jansu, druhého náhradníka Strany zelených, a Petra Výskalu, prvního náhradníka z kandidátní listiny KDUČSL, jako členy zastupitelstva města.

Lesopark Skalky – je hotovo!

Město Nový Jičín vás zve na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ EXPOZICE GENERÁL LAUDON,
které se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince od 17.00 do 19.00 hodin v Návštěvnickém centru.
Součástí úvodní prohlídky bude program pro děti i dospělé.
Vstupné bude v tento den symbolických 10 korun, děti do šesti let budou mít vstup zdarma.
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Připomněli si dějinné milníky

Co město nabízí k pronájmu
Miroslava Saksová, bytový odbor

Obyvatelé našeho města si u památníku obětem komunismu
připomněli Den boje za svobodu a demokracii. Sedmnáctý listopad
se do dějin zapsal brutálním zákrokem nacistů proti vysokoškolským
studentům v roce 1939 a sametovou revolucí o padesát let později.
„Pětadvacáté výročí pádu komunismu připomněla fotostrana
v Novojičínském zpravodaji a také zářijový koncert Pocta Karlu
Krylovi,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák (na snímku). Sedmadvacátého října, v předvečer státního svátku, se u památníku
T. G. Masaryka na náměstí konala vzpomínková akce u příležitosti
Dne vzniku samostatného československého státu a desátého listopadu, opět s jednodenním předstihem, lidé uctili památku válečných veteránů.
Text a foto: Marie Machková

Strážník bojoval o život ženy
Marie Machková, tisková mluvčí
Strážník městské policie René Škoda se devětadvacátého října
snažil zachránit život ženě, jež zkolabovala u křižovatky Divadelní
a Jiráskovy ulice. Poskytl jí první pomoc a přivolal záchranku.
„Byl na pěší obchůzce, když zaslechl muže, který volal, že na
chodníku leží nějaká paní. Strážník k ní běžel a začal zjišťovat stav
jejích životních funkcí. Když nenahmatal puls, začal s nepřímou
srdeční masáží,“ popsal událost ředitel městské policie Jiří Klein.
Strážník ženu oživoval až do příjezdu záchranné služby. Z nemocnice,
bohužel, přišla zpráva, že pacientka při převozu zemřela.
„Velmi si cením každého člověka, který neváhá a pustí se do záchrany lidského života. Svědčí to o jeho lidství, prioritách a charakterových
vlastnostech. Jsem rád, že mám takového člena v týmu,“ řekl ředitel
a zdůraznil, že pokud někdo zahlédne podobnou situaci, je velmi
důležité volat bezplatnou tísňovou linku 155. Školená operátorka
zachránci pomůže v poskytování první pomoci do příjezdu lékaře.

Výměna osvětlení pokračuje
Marie Machková, tisková mluvčí
Město pokračuje ve výměně starého veřejného osvětlení za nové,
úspornější. Po části Jubilejní ulice, kde se zářivky s LED diodami objevily
poprvé, prošlo modernizací osvětlení na ulicích Dlouhá a U Jičínky.
Nyní probíhá náhrada sodíkových výbojek za LED zářivky v Beskydské ulici. Ještě letos budou nově nasvíceny cesta ke hřbitovu
v Bludovicích a lokality ve Straníku a Loučce. Radnice za nové osvětlení zaplatí celkem jeden a čtvrt milionu korun.
„Některá svítidla jsou starší dvaceti let. Sodíkové výbojky mají
vysokou spotřebu a často už na ně nelze sehnat náhradní díly,“
vysvětlil vedoucí střediska veřejného osvětlení Technických služeb
Milan Papák. V Dlouhé ulici musely být namontovány nové lampy
i se sloupy, rekonstrukcí prošly také elektrické kabely.
„Ještě letos obnovíme osvětlení v Loučce, kde namontujeme
šestnáct svítidel nové generace s technologií LED čipů. V příštím
roce budeme s výměnou osvětlení pokračovat v Bludovicích, Kojetíně
a dalších částech města,“ dodal Papák.
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Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory a parkovací stání:
Divadelní 8 – kancelář v prvním patře – cena 944 Kč/m2/rok
Dobrovského 1 – kancelář v prvním patře – cena 809 Kč/m2/rok
Lidická 1 – 3 kanceláře v prvním patře – cena 809 Kč/m2/rok
Loučka u Nového Jičína – 5 stání k parkování osobních aut
v budově krytého parkoviště – cena 548 Kč/měsíc/1 stání
Městská tržnice – prodejní box číslo 2 o výměře 10,07 m2
Sokolovská 9 – 9 kanceláří v prvním a druhém patře (od 8,03
do 39,23 m2) a sklad ve druhém patře – cena za nájem v mezipatře
a prvním patře 1 077 Kč/m2/rok, ve druhém patře 944 Kč/m2/rok
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 m2
Suvorovova 152 – 16 kanceláří ve druhém a čtvrtém podlaží
(od 10,0 do 25,2 m2) – cena 214 Kč/m2/rok
Tyršova 8 – 2 místnosti ve druhém patře budovy o výměře
55,60 m2 – cena 674 Kč/m2/rok
Žižkova ulice – garáž o výměře 49 m2 – cena 350 Kč/m2/rok
Bližší informace najdete na úřední desce a na webu
www.novyjicin.cz nebo u Miroslavy Saksové z bytového
odboru městského úřadu, telefon 556 770 864, e-mail
msaksova@novyjicin-town.cz.

Nový Jičín je Skokanem roku
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Naše město získalo významné ocenění za třídění odpadů v loňském
roce. V soutěži, kterou pořádaly společnost EKO-KOM a Moravskoslezský kraj, obdrželo Keramickou popelnici za vítězství v kategorii
Skokan roku.
Soutěž porovnává meziroční výsledky měst a obcí v tříděném
sběru využitelných odpadů – plastu, papíru, skla a kovů – v přepočtu
na jednoho obyvatele. Poděkování za ocenění patří všem občanům,
jimž není lhostejné životní prostředí, a proto věnují svůj čas a energii
třídění odpadů, které by jinak skončily na skládce.

Kola pro gambijské děti
Marie Machková, tisková mluvčí
Zdejší radnice se připojila k projektu Kola pro Afriku. Z Nového
Jičína poputuje šest bicyklů gambijským dětem. Kola pocházejí ze
ztrát a nálezů, jež městský úřad eviduje a ze zákona je musí skladovat.
„Protože se půl roku od převzetí o kola nikdo nepřihlásil, stala se
majetkem města. Radní schválili jejich převod společnosti Kola pro
Afriku,“ vysvětlila Marcela Horáková, která má na radnici na starost
ztráty a nálezy. „Darovaná jízdní kola jsme převezli do centrálního
skladu v Ostravě. Po servisní prohlídce v heřmanické věznici je transportujeme do Gambie a věnujeme tamním dětem,“ uvedl ředitel
společnosti Kola pro Afriku Roman Posolda.
Mnohé děti v této západoafrické zemi musejí docházet do školy
na dlouhé vzdálenosti. Ty, které bydlí příliš daleko, nechodí do školy
vůbec. Naše město jim alespoň trochu usnadní cestu za vzděláním.

Přijdou tříkráloví koledníci!
Petra Hrachovcová, Charita Nový Jičín
Tři králové opět zazvoní u dveří našich domácností – se zpěvem
koled a tichou prosbou o libovolný finanční příspěvek do zapečetěné
pokladničky. Tradiční Tříkrálová sbírka se v Novém Jičíně a přilehlých
obcích uskuteční od čtvrtka 1. ledna do středy 14. ledna 2015.
Pořádající Charita Nový Jičín její výtěžek účelně použije z velké části
na vlastní záměry a služby. Podrobnosti o této celorepublikové akci
najdete na www.trikralovasbirka.cz.
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Podpořili potravinovou sbírku

Z peněz koupili zvěři krmivo

Novojičínský zpravodaj

Zdeněk Matyščák, Myslivecké sdružení Loučka

Celkem 843 kilogramy potravin v přibližné hodnotě 31 200 korun
věnovali lidé během Národní potravinové sbírky s názvem Potraviny
pomáhají, která dvaadvacátého listopadu proběhla ve zdejším
supermarketu Tesco.
„Nakupovali a vzápětí darovali především těstoviny, luštěniny,
rýži, konzervy všeho druhu, instantní polévky i sladkosti pro děti.
Veškeré vybrané potraviny poslouží klientům azylových domů
v Novém Jičíně a Straníku,“ uvedl pracovník sociálních služeb novojičínské Charity Petr Vlček.
Letošní ročník Národní potravinové sbírky byl v našem městě
úspěšnější než loňská premiéra, při níž Charita získala půl tuny
potravin. „Sbírka reaguje na skutečnost, že patnáct procent obyvatel
Česka ohrožuje chudoba nebo sociální vyloučení,“ připomněl Vlček.

Myslivecké sdružení Loučka letos, stejně jako v předchozích
letech, získalo od města Nového Jičína grant na svůj projekt Zachování zdravé zvěře – národního bohatství státu pro budoucí generace. Zastupitelé schválili částku sedm tisíc korun, o dva tisíce
vyšší než před rokem. Peníze jsme použili na nákup krmiva pro
spárkatou zvěř, především granulí a ovsa.
Naše sdružení hospodaří na 1 295 hektarech smíšené honitby,
která zahrnuje pozemky v sedmi katastrálních územích, s velkým
počtem vlastníků. Jedním z nich je město Nový Jičín, jemuž patří
polní i lesní pozemky. Práce myslivců se zaměřuje na ochranu,
chov a lov zvěře i ochranu životního prostředí. Podílejí se na ošetřování lesních a polních kultur, pomáhají zemědělcům a tím přispívají ke zvelebení krajiny.

Dílny Effatha: Patříme k městu
Gabriela Lhotská, koordinátorka střediska

Navštívili záchrannou stanici

Sociálně terapeutické dílny Effatha v Novém Jičíně jsou střediskem
Slezské diakonie. Docházejí sem lidé s mentálním a kombinovaným
postižením a nově také klienti s poruchami autistického spektra.
Díky finanční podpoře města jsme letos v říjnu rozšířili kapacitu
střediska i cílovou skupinu. Nově jsme se zaměřili na lidi s poruchami
autistického spektra z celého Novojičínska. Žáci Odborného učiliště
a Praktické školy v Novém Jičíně tak mohou plynule návazat na své
vzdělání. Dílny představují mezistupeň na cestě za jejich snem, spočívajícím v touze žít, pracovat a uplatnit se jako ostatní.
A protože i my chceme dávat, rozhodli jsme se udělat něco pro
naše město. Začali jsme se starat o hřiště pro seniory a okolí Domu
s pečovatelskou službou Pod Lipami. Hrabáním listí, zametáním
chodníků, pletím… Děkujeme, že nás respektujete a berete jako rovnocenné partnery.

EDUflex přináší šanci
Stanislav Kovář, manažer projektu
Už přes rok působí v našem městě sociální podnik EDUflex. Jeho
podstatou je vytváření pracovních míst pro lidi znevýhodněné na
trhu práce kvůli jejich sociálnímu vyloučení nebo hrozbě takového
vyloučení.
Tito lidé za současné ekonomické situace, kdy se Moravskoslezský
kraj potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, obtížně hledají práci,
případně o ni mezi prvními přicházejí. Sociální podnik jim může
poskytnout delší dobu adaptace při nástupu do zaměstnání a následnou pomoc a psychosociální podporu nutnou pro jeho udržení.
Za finanční podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost EDUflex vytvořil pět pracovních míst. Čtyři z nich jsou určena
pro mladé lidi ve věku od patnácti do šestadvaceti let, ohrožené
sociálně patologickými jevy. Z poskytnutých peněz firma také zakoupila technické vybavení pro své sociální podnikání.
Bližší informace o projektu najdete na www.eduflex.cz.

Varroc zářil na udílení cen
Novojičínský zpravodaj
Dvou významných ocenění dosáhla zdejší společnost Varroc Lighting Systems při vyhlašování takzvaných inovačních oskarů. Cenu
veřejnosti a titul Inovační firma roku 2014 v kategorii velkých podniků
Moravskoslezského kraje získala za úsporný světlomet pro malosériový „jednolitrový“ vůz XL1 automobilky Volkswagen, jenž vyniká
nejnižší spotřebou paliva ze všech sériově vyráběných aut na světě.
Pořádající Agentura pro regionání rozvoj v soutěži hodnotila stupeň
inovace, ekonomický dopad pro firmu a uplatnitelnost projektu na
trhu. „Hlavní cenu ve výši padesát tisíc korun věnujeme na charitativní
účely. Naši zaměstnanci svými hlasy určí, který projekt podpoříme,“
uvedla tisková mluvčí firmy Kateřina Škopková.
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Dvaačtyřicet zájemců se osmého listopadu zúčastnilo autobusového zájezdu zdejšího Klubu českých turistů do Stanice
pro záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích. Prohlídku
jsme zahájili hodinovou přednáškou o činnosti stanice, doplněnou
promítáním fotografií a videa. Poté jsme si prohlédli expozice
v Domě přírody a na závěr jsme navštívili samotnou stanici.
Počasí nám nepřálo, celou dobu hustě pršelo. Po prohlídce nás
autobus odvezl k zámku v Kuníně, kde jsme si oblékli pláštěnky
a šli po svých do Nového Jičína.
Text Vlasta Čejková, foto Ivan Čejka

Seniory pozval kastelán
Elena Kotasová, Klub seniorů
Senioři z našeho města přijali na konci října pozvání kastelána
Jaroslava Zezulčíka do kunínského zámku. Téměř stovka účastníků
si poslechla jeho zasvěcený výklad a zároveň si zdarma prohlédla
zámek, přilehlý kostel i hrobku bývalých majitelů zámku na místním
hřbitově. Významný podíl na úspěšné akci mělo město Nový Jičín,
které zajistilo bezplatnou autobusovou dopravu.
Návštěvě kunínského zámku předcházelo slavnostní shromáždění k Mezinárodnímu dni seniorů, jež ve Fulneku uspořádala Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje. Zúčastnilo se ho také
pětadvacet seniorů z našeho města, kteří v sále Městského kulturního centra zhlédli bohatý program. V něm s velkým úspěchem
vystoupila taneční skupina Veselé dámy, kterou tvoří seniorky
z Loučky a Straníku.
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Hosté z partnerských měst

Silná škola s dobrou tradicí

Kateřina Redlová, Návštěvnické centrum

Renata Važanská, ředitelka

Návštěvníci listopadového Novojičínského jarmarku se mohli
zastavit u stánku partnerského francouzského města Épinal. Studenti druhého ročníku Vysokoškolského technického institutu
Huberta Curiena pro ně připravili ochutnávku lotrinských výrobků,
převážně s příchutí mirabelek. Největší zájem byl o tradiční bergamotové bonbony, ale také o domácí šumivou limonádu. Na studenty
čekal bohatý program, během něhož se seznámili s naším městem
a nejbližším okolím.
Ve stejné době navštívila Nový Jičín delegace z německého Ludwigsburgu, která tady jednala o rozšíření partnerské spolupráce
v oblastech kultury, školství i sportu. Také zástupci Ludwigsburgu
si prohlédli naše město, kulturní instituce i blízké okolí. Se svými
hostiteli se dohodli na několika kulturních akcích, které se uskuteční
v příštím roce.

Silná odborná škola, stavějící na kvalitě a dobré tradici svých jednotlivých částí. Tato věta nejlépe vystihuje Mendelovu střední školu,
jež vznikla v roce 2004 sloučením novojičínských Střední odborné
školy a středního odborného učiliště a Střední zdravotnické školy
a Obchodní akademie v Šenově u Nového Jičína.
Vzdělávací instituce, která o dva roky později získala čestný název
Mendelova střední škola, prošla krátkým, ale pestrým obdobím proměn. Společenské změny a trh práce si vynutily ne vždy bezbolestnou
optimalizaci, jež se ustálila na výuce oborů Informační technologie
a Veřejná správa, Ekonomické lyceum a Obchodní akademie, Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent. Zároveň jsme rozšířili nabídku vzdělávacích programů pro dospělé. Škola se tak stala centrem
celoživotního učení.
Její vedení ve spolupráci se zřizovatelem pečuje o kvalitní prostředí
a vybavení. Škola nabízí velmi často nadstandardní podmínky pro
výuku i atraktivní interiéry svých budov. O tom se může veřejnost
přesvědčit při Dnech otevřených dveří, které se zde uskuteční ve
středu 10. prosince 2014 a ve středu 18. února 2015, vždy od 9.00
do 17.00 hodin.

Zkušenosti čerpají v zahraničí
Martina Derková, projektová manažerka
Přes třicet pedagogů z novojičínských mateřských škol sbírá
zkušenosti v zahraničních předškolních zařízeních. Krátkodobé
odborné stáže pro ně ve spolupráci se svými partnery zajišťuje
vzdělávací firma Euroface Consulting.
Prostřednictvím pozorování výuky a poznávání výukových
materiálů, pomůcek i pojetí jazykového a technického vzdělávání dětí se účastníci stáže seznamují s novými výchovně-vzdělávacími přístupy a náměty, které budou moci přenést do svých
mateřských škol.
V úvodní etapě, která proběhla letos v červenci a na podzim,
čerpalo patnáct učitelek z našeho města nové poznatky a inspiraci ve Velké Británii, Nizozemí a Španělsku. Další etapu, kterou
připravujeme na jaro příštího roku, rozšíříme o odborné stáže
v Bulharsku.
Projekt Za hranice pro získání nových zkušeností ze zahraničních předškolních zařízení potrvá do června 2015. Zahrnuje
dvanáct zahraničních stáží pro celkem padesát pedagogů
mateřských škol z Nového Jičína, Kroměříže a Brna. Na jeho
financování se podílejí Evropský sociální fond prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a státní rozpočet.

Účastnice navštívily mateřskou školu ve španělské Granadě.
Foto: Jarmila Šimurdová
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Educa otevřela své dveře
Šárka Nedělová, zástupkyně ředitelky
Den otevřených dveří uspořádala pátého listopadu Educa – Střední
odborná škola. Návštěvníci, zejména žáci devátých tříd a jejich rodiče,
si mohli prohlédnout prostory školy. Dopoledne zhlédli výuku maturitních oborů cestovního ruch, počítačová grafika, management sportu, businessu a práva a učebních oborů reprodukční grafik a prodavač.
Odpoledne se aktivně zapojili do připravených aktivit. Zahráli si
deskovou hru Finanční svoboda, vyráběli lampiony, malovali na hedvábí a zúčastnili se Robot Day Game. Také viděli přípravu mezinárodního projektu Erasmus+ v angličtině a vyzkoušeli si grafické
programy a tvorbu ručního písma. Bonusem bylo množství užitečných
informací, jak zvládnout přijímací zkoušky na střední školu.

Poznávali jsme svět techniky

V nyní už dost zrezivělém areálu hutí Dolní Vítkovice v Ostravě je
expozice Malý svět techniky U6. My, osmáci a deváťáci ze Základní
školy Komenského 66, jsme měli příležitost se tam podívat. Naskytl
se nám pohled na svět vynálezů od prvního parního stroje po současnost. Každý se v okamžiku mohl stát někým jiným. Ze školáka
strojvedoucím, řidičem autobusu, kovářem nebo soustružníkem.
Mohli jsme navštívit ponorku Nautilus kapitána Nema, historické
vozy a motorky. Proběhli jsme akustickým a světelným tunelem
a prošli místnost plnou starých počítačů, kalkulaček, telefonů a jiných
vymožeností osmdesátých let minulého století. Kdo vstoupil, neprohloupil.
Text Ivana Bienerová, foto Radmila Bayerová
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Deváťáci ve výrobním provozu
Grant podpoří spolupráci škol
Alexandra Habdasová, koordinátorka projektu
Do mezinárodního projektu s názvem Reduce, reuse, recycle vstupuje Základní škola Komenského 66. Během příštích tří let se za
grantové podpory programu Erasmus+: Comenius – KA2 zaměří na
ochranu životního prostředí, biodiverzitu, recyklaci a další environmentální témata. Spolupracovat při tom bude se sedmi základními
a středními školami ze zemí Evropské unie a Turecka.
Kromě posílení zájmu o oblast životního prostředí je cílem projektu
umožnit žákům setkávat se s vrstevníky z různých zemí, poznat jejich
kulturu a zdokonalit se v používání cizího jazyka. Projekt má své
webové stránky http://erasmus3r.webnode.cz/, na nichž budeme
o jednotlivých akcích průběžně informovat.

Škola Tyršova je modernější
Magda Trávníčková, ředitelka školy
Moderní učebny fyziky a zeměpisu, školní kuchyňku a tělocvičnu
mohou od listopadu využívat žáci a učitelé Základní školy Tyršova.
Umožnila to rekonstrukce zdejších prostor za bezmála deset milionů
korun. Převážnou část nákladů pokryla dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbývajících patnáct procent
vynaložilo město ze svého rozpočtu.
V učebnách je nový nábytek a další vybavení včetně počítačů,
prostory jsou pokryty sítí Wi-Fi. Nové jsou také elektroinstalace,
podlahy, osvětlení tříd, dveře a obložení stěn. Rekonstrukcí prošly
rovněž sociální zázemí u tělocvičny a chodby v přízemí. Stavební
úpravy zlepšily školní pracovní prostředí a přispějí ke zvýšení kvality
výuky.

Exkurzi do kopřivnické firmy Tawesco podnikli žáci devátých tříd
Základní školy Tyršova. Seznámili se s historií firmy, jejími provozy
i výrobky. Velmi zajímavá byla prohlídka výrobních hal – lisovny,
svařovny, karosárny a nářaďovny. Tady mohli holky a kluci spatřit
mnoho technických profesí za plného provozu. Jejich návštěva
byla součástí projektu nazvaného Technické vzdělávání – brána
k úspěchu, jehož cílem je podporovat zájem dětí a mládeže o tuto
skupinu oborů.
Text a foto: Rudolf Balon

Dvě ceny pro Puellae et Pueri
Karel Dostál
Sbor Puellae et Pueri se na konci října zúčastnil desátého ročníku
mezinárodní soutěže Varsovia cantat. Cestou stihl potěšit partnerské
město Świetochlowice svým koncertem ve zcela zaplněném evangelickém chrámu, ještě večer po vystoupení se přesunul do Varšavy.
Úspěchem byl už fakt, že nás pořadatelé vybrali mezi dvěma stovkami sborů, které se do soutěže přihlásily. Mezi sedmadvaceti sbory
převážně z Evropy, ale i z Indonésie, zazpívali „Pulci a pulky“ výborně
a ve své kategorii získali třetí místo.
O tři týdny později přišel druhý z vrcholných momentů historie
sboru. V celostátním finále soutěže Opava cantat se sešlo patnáct
nejlepších středoškolských sborů, které postoupily z regionálních
kol. Puellae et Pueri si odvezli zlaté pásmo, Zvláštní cenu za provedení povinné skladby a cenu pro absolutního vítěze soutěže!
Za to, že se Puellae et Pueri stal nejlepším středoškolským smíšeným sborem roku 2014, děkujeme všem, kteří nám drželi palce,
i městu Nový Jičín a Ministerstvu kultury ČR, které nás finančně
podpořily prostřednictvím grantů.

Žáci osmé třídy při přípravě pokrmů v nové kuchyňce.
Foto: Rudolf Balon

Světélkování pro malé i velké
Petra Jankotová
I když už kalendářně bylo po svátku svatého Martina, sníh nenapadl, a tak se mohlo uskutečnit Světélkování s lampionovým průvodem. Do přípravy lucerniček se spolu s dětmi zapojili i jejich rodiče.
Sraz všech světélek byl u naší Mateřské školy Dlouhá 56 a pokračoval
na nedaleké hřiště. Barevné lucerničky ukazovaly cestu, po které
se vydal průvod rodičů a prarodičů s dětmi. V cíli na děti čekaly zajímavé úkoly: postavily si táborák, přenášely plamínek svíčky, procházely poslepu slalom z kuželek, prolézaly kruhy, skákaly panáka.
Posledním úkolem bylo obejít s lampionem celé hřiště. Za splnění
všech úkolů děti dostaly sladkou odměnu.
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Novojičínský pěvecký sbor na soutěži Varsovia Cantat.
Foto: Marek Havel
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Houslisté potěšili Bratislavu
Jan Machander, ředitel školy
Soubor Strunečky, působící při zdejší základní umělecké škole,
uspořádal na pozvání bratislavské konzervatoře dvoudenní koncertní
zájezd na Slovensko. Pod vedením Veroniky Machander a za klavírní
spolupráce Dušana Bruse žáci předvedli souborové a sólové skladby
finské houslové metody Colourstrings, kterou Základní umělecká
škola v Novém Jičíně systematicky používá jako jediná svého druhu
v Česku.
Dva samostatné koncerty na bratislavské konzervatoři a v Základní
umělecké škole Jána Albrechta v Petržalce doprovodil odborný
seminář pro padesát učitelů smyčcových nástrojů. Vedle našich učitelů na něm jako modely vystoupili žáci naší školy.

Sbory otevřely bránu hudbě
Novojičínský zpravodaj
Dvanáct nejlepších dětských pěveckých sborů z celého Česka se
představilo na festivalu Porta Musicae 2014, který od sedmého do
devátého listopadu hostilo zdejší Beskydské divadlo. Nový Jičín na
desátém ročníku celostátní, letos nesoutěžní přehlídky reprezentoval

sbor Ondrášek. Z jeho iniciativy, především zásluhou sbormistra
Josefa Zajíčka, festival vznikl.
Účinkující zaujali zajímavým repertoárem i vysokou interpretační
úrovní svých vystoupení. Součástí festivalu byl seminář japonské
sbormistryně Haruko Kuwabara, jež má dlouholeté zkušenosti
s vedením sborů v Anglii a Japonsku. Se všemi sbory nacvičila japonskou píseň Takeda no komoriuta, která v jejich společném provedení
zazněla na závěrečném galakoncertu.

Ocenili mladé výtvarníky
Jan Machander, ředitel školy
Žáci Základní umělecké školy Nový Jičín bodovali i v letošním
ročníku mezinárodní výtvarné soutěže v dětské grafice. V soutěži
nazvané Grafika i okolice v polském Kluczborku získal jednu z hlavních cen ve své kategorii Vojtěch Poul.
Dílo Kláry Szolonyové, jež obsadila druhé místo v dětské výtvarné
soutěži Zvěstování, bylo spolu s ostatními oceněnými pracemi vystaveno v klášteře u kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Odsud výstava
zamířila do rakouského Burgenlandu, kde ji v adventním čase budou
moci zhlédnout návštěvníci kláštera Loretto.

Sváteční pozvánky
• Zastavte se na Vánočním jarmarku!
Zveme vás na Vánoční jarmark, který se koná od pátku 28. listopadu do úterý 23. prosince na Masarykově náměstí. Prodejci budou
nabízet tradiční vánoční cukroví, perníčky i občerstvení. Přijďte nakoupit dárky a ozdoby české výroby z keramiky, slámy a dřeva. Chybět
nebude prodej kaprů a vánočních stromků. Součástí jarmarku bude
bohatý kulturní program. Podrobný přehled akcí na adventní období
najdete na letáku, doručeném do všech poštovních schránek.
• Vánoční strom na Staré poště
Výstavu vánočních stromečků a ozdob s názvem Vánoční strom
si můžete prohlédnout od pondělí 1. prosince do pátku 2. ledna
ve výstavní síni Stará pošta. Spatříte práce dětí z mateřských
a základních škol z Nového Jičína a okolí. Výstava začne 1. prosince
v 16.00 hodin, otevřena bude v pracovní dny od 9.00 do 11.00
a od 14.30 do 17.00 hodin.
• Dětský jarmark na baště
Příležitost nakoupit vánoční výrobky dětí ze základních škol a školních
družin vám nabídne Dětský vánoční jarmark, jehož pátý ročník se uskuteční v pondělí 15. prosince od 9.00 do 15.30 hodin v prostorách
Klubu rodáků a přátel Nového Jičína na baště městského opevnění.
• Koncerty pěveckých sborů
Vánoční koncert pěveckého sboru Ondráš si můžete poslechnout
v sobotu 27. prosince v 17.00 hodin ve zdejším farním kostele.
Středoškolský pěvecký sbor Puellae et Pueri zve příznivce hudby
na své novoroční koncerty, které se uskuteční v neděli 4. ledna
2015 ve 14.30 hodin v Odrách a v 17.00 hodin v Rybí.
• Pohyblivý betlém ve Španělské kapli
O Vánocích bude ve Španělské kapli k vidění pohyblivý betlém.
Slavnostně se otevře během mše, která začne ve středu 24. prosince
v 15.00 hodin. Další příležitost k prohlídce bude vždy dopoledne
a odpoledne. Časový rozpis najdete na dveřích kaple, nástěnce
u farního kostela a webu farnosti www.fnj.cz.
• Vánoční bohoslužby
Římskokatolická církev pořádá vánoční bohoslužby v Novém Jičíně
v těchto termínech: Ne 21. 12. – 7.30, 10.00 (farní kostel), 18.30 (Španělská kaple), St 24. 12. – 6.45 (farní kostel), 15.00 (pro děti a rodiče
– Španělská kaple), 23.00 (půlnoční – farní kostel),Čt 25. 12. – 7.30,
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10.00 (farní kostel), 18.30 (Španělská kaple), Pá 26. 12. – 7.30, 10.00
(farní kostel), 9.00 (Žilina), 18.30 (Španělská kaple), Ne 28. 12. – 7.30,
10.00 (farní kostel), 18.30 (Španělská kaple), St 31. 12. – 15.00 (farní
kostel), Čt 1. 1. – 7.30, 10.00 (farní kostel), 18.30 (Španělská kaple).
Bohoslužby Českobratrské církve evangelické se uskuteční na dvou
místech. Modlitebna v Janáčkových sadech: Ne 21. 12. v 9.00,
St 24. 12. ve 14.00 (s vánoční besídkou pro děti), Čt 25. 12. v 9.00,
Ne 28. 12. v 9.00 a Čt 1. 1. v 9.00. Dům seniorů ve Straníku: Čt 25. 12.
v 10.45 a Pá 26. 12. v 9.15 hodin (dětská vánoční slavnost).
• Přijďte si zabruslit na zimní stadion!
Kdo by o vánočních svátcích zatoužil po troše pohybu, může si
přijít zabruslit na zdejší zimní stadion. Veřejné bruslení tady pořádají
v následujících termínech: Ne 21. 12. od 17.00 do 18.15, Po 22. 12.
od 16.00 do 17.15, Út 23. 12. od 16.00 do 17.15, St 24. 12. od 11.00
do 12.15, Čt 25. 12. od 16.00 do 18.00 (Pohádkové bruslení s Vendou), Pá 26. 12. od 16.00 do 17.15, So 27. 12. od 16.00 do 17.15,
Ne 28. 12. od 16.00 do 17.15, Po 29. 12. – nebruslí se, Út 30. 12.
– nebruslí se, St 31. 12. od 12.30 do 13.45 (Silvestrovské bruslení),
Čt 1. 1. od 16.00 do 17.15 a Pá 2. 1. od 16.00 do 17.15 hod. Podrobnosti a možné změny v programu na www.zsnj.cz.

Pozvánky a upozornění
• Týden otevřených dveří na Tyršovce
Základní škola Tyršova zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče
k návštěvě. Týden otevřených dveří se uskuteční od pondělí 8. prosince do pátku 12. prosince, vždy od 8.00 do 11.15 hodin. Zájemci
budou moci nahlédnout do tříd prvního stupně. Mimo běžnou výuku
bude probíhat projektové vyučování s pracovními dílnami, zaměřenými na Vánoce.
• Biograf Artefakt promítne film Ida
Poslední letošní promítání Biografu Artefakt se uskuteční v sobotu
27. prosince ve 20.00 hodin. Nabídne snímek Ida britského režiséra
polského původu Pawla Pawlikowského. Autor se v něm vrací do
země svého dětství a vypráví originální a poetický příběh hledání
vlastní identity. Délka 82 min., vstupné 90 Kč.
• Knihovna bude o svátcích uzavřena
Městská knihovna bude od pondělí 22. prosince do pátku 2. ledna pro veřejnost uzavřena. Na vaši návštěvu se tady budou opět
těšit v pondělí 5. ledna.
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Cesta Klubu rodáků do Terstu a zpět
Karel Chobot
(dokončení)
Chorvatský přístav Pula nás překvapil nepříznivým počasím. To ale nebránilo prohlídce pevnosti a muzea
a připomenutí novojičínských rodáků
ve službách rakousko-uherského
námořnictva – admirála Evžena Chmelarze a kontradmirála Wilhelma Kesslitze.
Antika na nás dýchla druhým největším římským amfiteátrem. Volný
čas vzniklý nepřízní počasí jsme vyplnili prohlídkou jiného starobylého kouzelného města Piran, kde nám slunce
naopak přálo a svými paprsky pozlatilo
dochované památky takzvané benátské architektury, především červený
dům z patnáctého století a zdejší
dominantu, katedrálu patrona města Vojenská akademie Marie Terezie ve Vídeňském Novém Městě.
Foto: Pavel Wessely
svatého Jiří ze sedmnáctého století.

Při zpáteční cestě domů jsme se
nechali okouzlit slovinským hlavním
městem Lublaní, kde nás především
nadchlo Trojmostí, upravené architektem světového věhlasu Jožo Plečnikem. V závěru letošní poznávací cesty
Klubu rodáků všechny účastníky
uchvátil starobylý hrad ve Vídeňském
Novém Městě, založený roku 1194
vévodou Leopoldem V. Babenbergem.
Hrad získal věhlas především díky
rozhodnutí Marie Terezie, která tady
14. prosince 1751 zřídila vojenskou
akademií, působící dodnes. Historie
i současnost nejstarší vojenské školy
svého druhu v Evropě by vydala na
několik pokračování. Určitě se v nejbližší době stane předmětem samostatné přednášky.

Velká válka v novojičínském tisku
Lenka R. Chobotová
kompoty, marmelády, ovocné šťávy,
Pošmourné počasí jen umocnilo ponudomácí likéry, med i matrace nebo desrou náladu období po Svátku všech zekové hry pro nemocné v lazaretu, sbírali
snulých roku 1914, který byl, dá se říci,
cupaninu a obvazový materiál, šili návleky,
symbolickým přelomem mezi starou
prádlo a deky zateplené novinovým papía novou dobou. Naposledy byly ozdobeny hroby i na takzvaném starém hřbitově
rem, a slečna Mizzy Haas opět přispěla
u Rudolfovy nemocnice, dnes ve Smetaobjemnou zásilkou ručně zhotovených
nových sadech. Událost nafotografoval
onucí a dalšího prádla.
i přičinlivý šéfredaktor místních novin
V neděli osmého listopadu proběhl
August Hosch a získaný fotografický
zábavný večer pro Červený kříž jako
materiál připravoval ke knižnímu vydání.
poděkování členům za neúnavnou práci,
Poprvé se rozsvěcely svíčky i za padlé
s výtěžkem pro jeho další potřeby. Vybíraly
ochránce vlasti. A další ohlášené odvody
se i tradiční příspěvky na chudá školní
spolu se situací na bojištích dávaly tušit,
dítka nebo nemajetné obyvatele města,
že i kdyby následovalo v brzké době rychať už při charitativním filmovém promítání,
lé vítězství, počet svíček na zřízeném
či formou věcných darů pro vánoční napomníku nebyl konečný.
dílku od místních soukromníků i podniPoslední dva měsíce roku 1914 jako by Novoroční přání v dobovém novojičínském tisku.
katelů. O další prostředky se pak ucházel
Repro foto: Lenka R. Chobotová i samotný stát formou daně prosté válečchtěly vyzkoušet, jak dobře jsou obyvatelé Nového Jičína připraveni na nadcháné půjčky. A tak Ježíšek vyzýval děti
zející zimu. Listopad se ohlásil deštěm a teplotami až kolem
ke skromnosti při štědrovečerních očekáváních.
15°C, ale kolem poloviny měsíce se ochladilo a objevilo se první
Vlasteneckého ducha obyvatel města na počátku prosince
sněžení. Avšak prosinec dal ještě druhou šanci opozdilcům, ktepovzbudila zpráva o dobytí Bělehradu. O to více si však uvědorým se snad přes déšť a mlhy při teplotách okolo 10°C o něco
movali vzdálenost a tíhu odloučení se svými blízkými, bojujícími
lépe zajišťovalo živobytí před zimou, i když práce to byla náročná.
za jejich bezpečí v cizích zemích. Noviny se tak staly nejen zdroUž na tak ochuzeném trhu se obchodníci snažili uměle navyjem informací obyvatel ve městě, ale i těch ve válečném poli,
šovat ceny rekvírovaného obilí a kukuřice. To při jeho celkovém
kterým byly spolu s poštou zasílány, hrazené formou předplatného
nedostatku vedlo na vídeňském trhu k nárůstu cen až o pětav další předvánoční sbírce. S číslem z osmého prosince vyšla
čtyřicet procent u kukuřičné a sedmapadesát procent u pšeničné
jako příloha i kniha vlasteneckých písní a básní místního učitele
i ječné mouky. Odrazilo se to i na cenách potravin. Obchodníci
Fritze Kubieny Kriegslieder und Heldengedichte. A rubriku dopisů
tak v inzerci důrazně upozorňovali na nejnižší možnou cenu, za
z pole pak o vánočním čase doplnily i vzkazy a přání jak vojáků,
jakou své zboží prodávají. Jako třeba Karl Kreuz, který nabízel
tak vojákům určená.
ve svém obchodě čerstvě ulovené jeleny, zajíce, bažanty a koropŠtědrý večer díky štědrosti a nasazení obyvatel Nového Jičína
tve, i naporcované, zatímco zaječí a králičí kožky vykupoval podle
pokojně oslavili nejen v domácnostech, ale ve všech nemocničsvého tvrzení za nejvyšší možnou cenu. Zvěřinu pak na základě
ních zařízeních. V Rudolfově nemocnici, lazaretu v tabákové
výzvy měli do lazaretů a rodinám vojáků v poli dodávat i majitelé
továrně i infekční nemocnici v budově Koberova nadačního sirota pronajimatelé okolních honiteb.
čince. S rokem 1914 se pak Novojičínští rozloučili koncerty,
V předvánoční atmosféře křesťanské solidarity stránky novin
zábavným večerem v hotelu Heinrichshof či v některé z místních
zaplnily výzvy, prosby i poděkování. Nejvíce sbírek bylo určeno
vináren a pohostinství. A nejen na posledních čtyřech listech
pro vojáky v poli a raněné v nemocničních zařízeních. Lidé darovali
místních novin si plni naděje blahopřáli do nového roku 1915.
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Jubileum Café-Restaurantu Heinrichshof
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Čas kavárenský běží
pomalu svým poklidným
tempem a prostý milovník
kávy takřka neregistruje,
že od slavnostního otevření novojičínské kavárny
Heinrichshof, dnes Hotelu
Praha, uplynulo už hodně
času. Letos tomu bude sto
patnáct let, kdy novojičínský rodák Heinrich Hohl Kavárna Heinrichshof před devadesáti lety.
Foto: Muzeum Novojičínska
v noci z 22. na 23. prosince
1899 vdechl této kavárně
život.
Přesto, že v tento sváteční čas nebylo obvyklé zahajovat provoz
společenských zařízení, Heinrichu Hohlovi se to skvěle povedlo.
Již v prvních okamžicích slavnostního otevření dolehla do Nového
Jičína atmosféra tehdejšího hlavního města: Vídeňská kavárna
s vídeňským životem.
Nové kavárně předcházela starší barokní zástavba na rohu tehdejší
Radniční a Zillichovy ulice. Ustoupila stavbě novohistorického objektu
kavárny, bohaté na štukové dekorace fasády a architektonické prvky
nově se hlásící secese. Autorem realizace stavby byla novojičínská
stavební firma Josefa Bluma. Ohromující jsou dodnes nádherné interiéry s původní obrazovou výzdobou včetně jídelny.
Kavárna první třídy Heinrichshof nabízela již v době svého otevření elegantně vybavené sály, velký výběr ilustrovaných časopisů
a deníků, k dispozici byl také mnohadílný Meyersův konverzační
lexikon jako pomůcka pro rozšíření vědomostí. Pro hosty byl připraven velký kavárenský sál i separované klubové místnosti, pro
hráče dva nové kvalitní Seifertovy billiáry. Celý komplex byl vyba-

ven ústředním vytápěním. Úžasný
celek kavárny a restaurace doplňovala výtečná vídeňská kuchyně,
karvinské císařské pivo, originální
měšťanské plzeňské pivo, mnichovské pivo Spatenbräu nebo
vynikající podávané víno. Od prvopočátku v kavárně přijímali objednávky na slavnostní obědy
a svatební menu.
A kdo stál za tímto počinem?
Nebyl to jen novojičínský rodák
Heinrich Hohl, který dal tomuto
objektu své jméno Heinrichshof.
Za vším stála rovněž jeho matka
Heinrich Hohl (1869–1933).
Foto: Muzeum Novojičínska Antonie, manželka známého novojičínského hostinského Augusta
Hohla. Heinrichův otec byl v minulosti nájemcem hostince U zlatého lva, hotelu Evžen a kaváren
Schermer a Laudon.
Zkušenosti rodiny Hohlů v pohostinství se na přelomu století
naplno projevily. Ale byla to i celoživotní láska Heinricha Hohla,
slečna Serafine Krönerová, jež přinesla do podniku své znalosti
ze slavného vídeňského hotelu Astoria. Ne nadarmo zde jako hosté
pobývali členové císařské rodiny Habsburků, hraběcí rodiny Kinských a další významné osobnosti.
I přes různé události a dějinné příběhy, které s sebou přineslo
dvacáté století, si objekt kavárny dodnes zachoval svůj punc výjimečnosti a unikátnosti v jádru historické zástavby. Přejme si, aby
naše novojičínská kavárna žila snem svého zakladatele Heinricha
Hohla i nadále.

Dobrý voják Švejk a Nový Jičín?
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
„Poslušně hlásím, pane lajtnant, že jsem čekal na vlak do Českých
Budějovic, abych se mohl dostat k svému 91. regimentu, kde jsem
buršem u pana obrlajtnanta Lukáše, kterého jsem byl nucen opustit,
jsa předvedenej kvůli pokutě k přednostovi stanice, poněvadž jsem
byl podezřelej, že jsem zastavil rychlík, ve kterém jsme jeli, pomocí
vochranej a poplašnej brzdy.“
Známe jistě památná slova dobrého vojáka Švejka, jehož osudy
se na dlouhou dobu staly dogmatem pohledu na rakousko-uherskou armádu. Skutečnost první světové války a profesionalita
armád císaře Františka Josefa I. byly zcela jiné, přesto si dílo spisovatele, novináře a publicisty Jaroslava Haška (*1883 Praha –
†1923 Lipnice nad Sázavou) získalo světovou proslulost. Pracovníkům Muzea Novojičínska se nyní podařilo dohledat stopy vojáka
Švejka ve spojitosti s naším městem. Možná tomu ani nebudete
věřit…
Dnešní Nerudova ulice v Novém Jičíně se až do druhé světové
války nazývala Fröhlichgasse (Fröhlichova ulice). Teprve před pár
týdny se podařilo zjistit, že její název byl odvozen od významného
novojičínského rodáka, polního zbrojmistra Ludwiga Fröhlicha
von Elmbach und Groara (*24. února 1823 Nový Jičín – †1902
Vídeň). Ten dosáhl významných vojenských postů.
V letech 1873–1875 byl ředitelem nejstarší vojenské školy na
světě – prestižní Tereziánské akademie ve Vídeňském Novém Městě a v roce 1881 velitelem pevnosti Olomouc. Dne 14. dubna 1885
se stal majitelem nově zformovaného českého pěšího pluku číslo 91. Pluk se od svého vzniku nazýval jeho jménem. Nástupci
Ludwiga Fröhlicha byli dva další Novojičínští – Hubert a Klaudius
Czibulkovi. Od té doby 91. pěší pluk nesl název Czibulka. A přesto,
že byl dislokován v Českých Budějovicích a Praze, novojičínští
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rodáci v něm své město zastupovali
v nejvyšší hodnosti.
Pluk byl lidově nazýván také českobudějovickým, protože branci
pocházeli výhradně z jihočeských
okresů: Českobudějovicka, Českokrumlovska a Prachaticka. Příslušníci pluku nosili výložky papouškově
zelené barvy a zlaté knoflíky. Byl to
národnostně snad nejpromíchanější
pluk původem z českých zemí.
Od roku 1893 byl štáb dislokován
v Praze, kam jej přesunuli z Českých
Budějovic. Sídlem pluku byla Kasárna císaře Ferdinanda v pražském
Švejk alias Rudolf Hrušínský.
Karlíně.
Foto: Muzeum Novojičínska
Čtvrtý prapor tohoto pluku
a pozdější maršbataliony měly svou centrálu v Mariánských
kasárnách v Českých Budějovicích. Právě zde se k tomuto pluku
v únoru 1915 připojil jistý Jaroslav Hašek a s ním odjel na frontu
do Haliče.
Tehdy se začaly odehrávat osudy dobrého vojáka Švejka,
po válce zpracované do písemné podoby. Málokdo však dnes ví,
že i jeho příběh je spojen s plukem číslo 91, jehož majitelem byl
rodák z Nového Jičína. Další informace k novojičínským představitelům za první světové války najdete na webových stránkách
www.galerienj.cz.
„Poslušně hlásím, že jsem reumatik. Ale sloužit budu císaři pánu
až do roztrhání těla.“
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
 Pondělí 1. prosince v 19.00 hod. • Nikolaj Vasiljevič Gogol: HRÁČI
• Klasická komedie s překvapivou stavbou a pointou. Náhrada za představení Sluha dvou pánů. Předplatné skupiny A.
 Úterý 2. prosince v 18.00 hod. • HORÚČAVA • Taneční divadlo
o mužích a ženách, z nichž každý byl velmi odlišnou osobností.
 Středa 3. prosince v 19.00 hod. – malý sál • LUKÁŠ MOŤKA – trombon, ONDŘEJ MOŤKA – trubka, LENKA POLÁŠKOVÁ – klavír • Kruh
přátel hudby.
 Pátek 5. prosince v 19.00 hod. • JAREK NOHAVICA – KONCERT
• Vyprodáno.
 Pondělí 8. prosince v 18.00 hod. • Jana Kákošová, Martin Kákoš:
BÁTHORYČKA • Muzikálové provedení příběhu Čachtické paní. Hudba:
Henrich Leško, režie: Jaroslav Moravčík. Hrají: Lucie Bergerová, Zdeněk
Klusák, Petr Sutory, Zdeněk Hrabal, Ondřej Frydrych, Petr Pěnkava,
Miloslav Čížek, Jolana Ferencová a další. Předplatné skupiny S.
 Čtvrtek 11. prosince v 19.00 hod. • David Auburn: DŮKAZ • Hra
o lásce a rodinných vztazích, šilenství a genialitě. Režie: Ondřej Zajíc.
Hrají: Veronika Kubařová, Oldřich Vízner, Martin Písařík, Stanislava Jachnická. Předplatné skupiny B.
 Pátek 12. prosince v 19.00 hod. • KDYŽ ZAVÁLÍ HOT – JAZZ NEBO
SWING • Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Vyprodáno.
 Neděle 14. prosince v 16.00 hod. • Jan Werich – Václav Klemens:
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ • Pohádka o chytré Zdeničce a moudrém, ale trochu zbrklém králi. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
 Pondělí 15. prosince v 16.30 a v 19.00 hod. • VÁNOČNÍ KONCERT
• Účinkují žáci ZUŠ Nový Jičín. Předprodej 10. – 12. prosince od 14.00
do 17.00 hod. v ZUŠ.
 Pátek 19. prosince v 18.00 hod. • SLAVNOST KOLED • Vánoční
koncert Pěveckého sboru Ondráš a jeho hostů.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
 Pondělí 1. prosince – středa 3. prosince v 17.30 hod. • MY 2 •
Český film. Ema utíká od rodiny a ukryje se u homosexuála Tonyho.
Romantický/drama. Do 12 let nevhodné, 99 min.
 Pondělí 1. prosince – středa 3. prosince ve 20.00 hod. • ŠÉFOVÉ
NA ZABITÍ 2 • Mají po krk toho, zodpovídat se svým nadřízeným.
Rozhodnou se podnikat na vlastní pěst a být vlastními šéfy. Komedie.
Do 15 let nepřístupné, 108 min., titulky.
 Čtvrtek 4. prosince – pátek 5. prosince v 17.30 hod.
 Sobota 6. prosince – neděle 7. prosince ve 20.00 hod. • NÁVRAT
BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO • Jim Carrey a Jeff Daniels se vrací k legendárním rolím Lloyda Christmase a Harryho Dunnea. Komedie. Do 12 let
nevhodné, 102 min., titulky.
 Čtvrtek 4. prosince – pátek 5. prosince ve 20.00 hod. • INTERSTELLAR • Skupina výzkumníků má najít mezi hvězdami pro lidstvo
nový domov. Sci-fi/dobrodružný/akční. Do 12 let nevhodné, 169 min.,
titulky.
 Sobota 6. prosince – neděle 7. prosince v 17.30 hod. • TUČŇÁCI
Z MADAGASKARU • Superšpióni se nerodí… oni se líhnou. Animovaná
komedie. Přístupné bez omezení, 90 min., dabing.
 Pondělí 8. prosince – středa 10. prosince v 17.30 hod. • JAK JSME
HRÁLI ČÁRU
Petr se stal rukojmím československého státu, protože jeho rodiče emigrovali do Rakouska. Hrají: Milan Lasica, Libuše Šafránková, Richard
Labuda a další. Rodinný/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 102 min.
 Pondělí 8. prosince – středa 10. prosince ve 20.00 hod. • SEX
V PAŘÍŽI • Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: svobodné,
nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Komedie/drama. Do 12 let
nevhodné, 116 min., titulky.
Noc ze středy 10. prosince na čtvrtek 11. prosince v 00.05 hod. •
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD • 3D • Jedinečná speciální projekce
velkofilmu. Titulky.
 Čtvrtek 11. prosince – pátek 12. prosince v 17.00 hod. • 3D •
DABING
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 Čtvrtek 11. prosince – pátek 12. prosince ve 20.00 hod. • 2D • TITULKY
 Sobota 13. prosince – neděle 14. prosince v 17.00 hod. • 2D • DABING
 Sobota 13. prosince – neděle 14. prosince ve 20.00 hod. • 3D •
DABING • HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD • Závěrečná část fantasy trilogie
režiséra Petera Jacksona. Bilbo, Torin a trpaslíci dobyli zpět svou vlast.
Při tom nechtěně vypustili do světa smrtící sílu, draka Šmaka.
Fantasy/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 140 min.
 Pondělí 15. prosince – středa 17. prosince v 17.30 hod. • HUNGER
GAMES: SÍLA VZDORU – 1. ČÁST • Katniss Everdeenová se stává
symbolem odporu proti všemocnému Kapitolu. Ale prezident Snow se
jen tak lehko nevzdá. Dobrodružný/drama/sci-fi/thriller. Do 12 let nevhodné, 125 min., titulky.
 Pondělí 15. prosince – úterý 16. prosince ve 20.00 hod. • ŽELEZNÁ
SRDCE • Duben 1945. Seržant Wardaddy se ujímá velení tanku Sherman
a s pětičlennou posádkou se vydává na vražednou misi v týlu nepřítele.
Válečný/akční. Do 15 let nepřístupné, 135 min., titulky.
 Středa 17. prosince ve 13.00 hod. • ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE •
BIO SENIOR • Podle románu Michala Viewegha natočila režisérka Alice
Nellis originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí přední
čeští a slovenští herci. Komedie/drama. Délka 97 min.
 Středa 17. prosince ve 20.00 hod. • 2D • DABING
 Čtvrtek 18. prosince – pátek 19. prosince ve 20.00 hod. • 2D • TITULKY • HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD • Anotace viz výše.
 Čtvrtek 18. prosince – sobota 20. prosince v 17.30 hod. • NOC
V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY • Nejdivočejší a nejdobrodružnější
Noc v muzeu všech dob. Rodinný/komedie/dobrodružný. Přístupné
bez omezení, 89 min., dabing.
 Sobota 20. prosince – neděle 21. prosince ve 20.00 hod. • POHÁDKÁŘ • Nový český film podle knihy Báry Nesvadbové. V hlavních rolích
Jiří Macháček, Eva Herzigová, Aňa Geislerová, Matěj Hádek... Moderní
lovestory. Do 15 let nepřístupné, 90 min.
 Neděle 21. prosince – pondělí 22. prosince v 15.30 hod. • TŘI
BRATŘI • Nová česká pohádka Jana Svěráka podle scénáře Zdeňka
Svěráka. Přístupné bez omezení, 90 min.
Neděle 21. prosince – úterý 23. prosince v 17.30 hod. • SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA • Příběh na motivy světoznámé pohádky Hanse Christiana
Andersena. Animovaný/pohádka/fantasy. Přístupné bez omezení,
80 min., dabing.
 Úterý 23. prosince v 15.30 hod. • KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 5
• Osm příběhů s Krtečkem pro nejmenší diváky. Délka 88 min.
 Pondělí 22. prosince ve 20.00 hod. • 2D • TITULKY
 Úterý 23. prosince ve 20.00 hod. • 3D • TITULKY • HOBIT: BITVA
PĚTI ARMÁD • Anotace viz výše.
 Čtvrtek 25. prosince – pátek 26. prosince v 15.30 hod. • TUČŇÁCI
Z MADAGASKARU
 Čtvrtek 25. prosince – pátek 26. prosince v 17.30 hod. • NOC
V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY • Anotace viz výše.
 Čtvrtek 25. prosince – pátek 26 prosince ve 20.00 hod. • 3D • DABING
 Sobota 27. prosince – neděle 28. prosince ve 20.00 hod. • 2D •
TITULKY • EXODUS • Vzbouřil se proti impériu a změnil svět. Historické
drama ze starověkého Egypta. Do 12 let nevhodné, 142 min.
 Sobota 27. prosince – neděle 28. prosince v 15.30 hod. • PADDINGTON • Půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědovi, který přijede
vlakem na nádraží Paddington v Londýně. Komedie/rodinný. Přístupné
bez omezení, dabing.
 Sobota 27. prosince – neděle 28. prosince v 17.30 hod. • HODINOVÝ
MANŽEL • Čtyři plavci, hráči vodního póla, se po prohraném zápase
octnou na dně. Hudba: novojičínský rodák René Rypar. Česká komedie.
Do 12 let nevhodné, 100 min.
 Pondělí 29. prosince – úterý 30. prosince v 15.30 hod. • TUČŇÁCI
Z MADAGASKARU
 Pondělí 29. prosince v 17.00 hod. • 2D • DABING
 Úterý 30. prosince v 17.00 hod. • 3D • DABING • HOBIT: BITVA
PĚTI ARMÁD • Anotace viz výše.
 Pondělí 29. prosince – úterý 30. prosince ve 20.00 hod. • HUNGER
GAMES: SÍLA VZDORU – 1. ČÁST • Anotace viz výše.
 Pátek 2. ledna – neděle 4. ledna v 17.30 hod. • PADDINGTON •
Anotace viz výše.
 Pátek 2. ledna – neděle 4. ledna ve 20.00 hod. • HODINOVÝ
MANŽEL • Anotace viz výše.
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Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava:
 Do neděle 1. února 2015 – Rytířský sál • LIDOVÉ
STAVITELSTVÍ NA NOVOJIČÍNSKU • Výstava dokumentující současný stav staveb lidové architektury.
Akce:
 Pátek 26. prosince v 16.00 hod. – Trámový sál •
ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT • Tradiční koncert Komorního orchestru
P. J. Vejvanovského. Vstupné v předprodeji v pokladně Beskydského divadla
120 Kč, na místě 150 Kč.
 Pondělí 1. prosince – pátek 12. prosince • VÁNOCE VE MĚSTĚ •
Předvádění lidových technik spojených s obdobím adventu a Vánoc s možností vlastní výroby tradičních vánočních ozdob – zadáno pro školy.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00
Sobota – zavřeno • neděle, svátky 9.00–15.00
Vánoční otevírací doba
Středa 24. 12. – zavřeno, čtvrtek 25. 12. – zavřeno,
pátek 26. 12. – od 9.00 do 15.00,
středa 31. 12. – od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00,
čtvrtek 1. 1. – zavřeno

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstava:
 Pondělí 1. prosince – pátek 19. prosince – vestibul SVČ Fokus • VÁNOČNÍ VÝSTAVA • Výtvarná a keramická díla dětí z výtvarných a keramických kroužků.
Akce:
 Pátek 5. prosince v 9.30 hod. – Masarykovo náměstí • DEN S MIKULÁŠEM • Vánoční zvyky a tradice. Rozsvícení vánočního stromu v 17.00 hod.
 Sobota 6. prosince v 9.00 hod. – SVČ Fokus • MIKULÁŠSKÝ STOLNÍ
TENIS • Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Startovné 40 Kč za hráče.
 Čtvrtek 18. prosince v 17.00 hod. – SVČ Fokus • O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ • Kategorie „nejchutnější“ a „nejhezčí“. Cukroví noste
od 11. 12. do 17. 12., z každého druhu pět kusů. Recept není podmínkou.
Účast i vstup volné.
 Pátek 19. prosince v 17.00 hod. – Masarykovo náměstí • BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA • Registrace od 16.00 do 17.00 hod. Startovné: mládež
do 18 let zdarma, dospělí 40 Kč.
 Pátek 19. prosince v 16.00 hod. – SVČ Fokus • KOUZELNÁ NOC
Č. 4 – PROSINCOVÁ • Pro děti od 6 let. Legrace, dobrodružství a překvapení. Spacák, polštářek, plavky a ručník, baterku a plyšového kamaráda s sebou. Cena 150 Kč, členové Klubu kouzelných nocí 120 Kč.
 Sobota 27. prosince v 9.00 hod. – Smetanovy sady • VÁNOČNÍ DISCGOLF • Pro začátečníky i pokročilé. Registrace www.discgolf.cz, sekce
Turnaje. Startovné 50 Kč.
 Každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet práci
s hlínou. Poslední lekce 13. prosince. Jednotlivé vstupy: děti a mládež
40 Kč, dospělí 90 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
 Celý prosinec – Čajovna Archa •
VÝSTAVA O FAIR TRADE • Spravedlivý obchod jako jedno z řešení pro
pěstitele a řemeslníky v zemích globálního Jihu.
 Pondělí 1. prosince – pátek 2. ledna 2015 – výstavní síň Stará pošta •
VÁNOČNÍ STROM • Více informací v rubrice Sváteční pozvánky na straně 7.
Akce:
 Pondělí 1. prosince v 18.00 hod. – Klub Galerka • BERNARD SHAW,
JEHO ŽENY A PYGMALION • Literárně-hudební večer. Vstupné 50 Kč,
senioři 30 Kč.
 Úterý 2., 9. a 16. prosince od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa
• MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče Magic:
The Gathering TCG.
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 Středa 3. prosince ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ
• Hudební workshop – hra na tibetské mísy a jiné meditativní nástroje.
Vstupné 50 Kč.
 Pátek 5. a 19. prosince v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Pondělí 8. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • NAPOLEON BONAPARTE • Přednáška a projekce historika Daniela Hermana. Vstupné 30 Kč.
 Středa 10. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ÍRÁN – ZEMĚ
PLNÁ PŘEKVAPENÍ • Cestopisná projekce Petra Caloně. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 11. prosince v 17.00 hod. – Čajovna Archa • CASHFLOW
TURNAJ • Vzdělávací deskohraní. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 12. prosince ve 20.00 hod. – Klub Galerka • ZEURÍTIA • Vocal
jazz. Vstupné 30/100/150 Kč.
 Středa 17. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • VRAŽEDNÁ
POLE NA SRÍ LANCE • Z cyklu Jeden svět. Rekonstrukce brutální ofenzívy,
jež ukončila válku s tamilskými separatisty. Délka 93 min.
 Sobota 20. prosince ve 20.00 hod. – Hudební kavárna • PŘINES SI
SVOU BAŇKU VOL. 3 • Tradičně netradiční vánoční večírek na Staré
poště. K tanci a poslechu zahrají Dj’s Tom Skovsky a Nety. Vstupné 30 Kč.
 Sobota 20. prosince – sraz v 10.00 hod. u Čajovny Archa • GURMÁNSKÝ KEŠOVÝ ČAJOVÝ LET NA LIBHOŠŤSKOU HŮRKU • Přírodně
kulturní expedice. Procházka rakovcovým lesem. Oheň, jídlo a čaj v lomu,
jako zákusek pár kešek.
 Sobota 27. prosince ve 20.00 – Čajovna Archa • IDA • Biograf Artefakt.
Více informací v rubrice Pozvánky a upozornění na straně 7.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
 Úterý 2. prosince v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ
• MIKULÁŠSKÝ KONCERT
 Pondělí 15. prosince v 16.30 a 19.00 hod. – Beskydské divadlo •
VÁNOČNÍ KONCERT

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.
Výstavy:
 Úterý 2. prosince – neděle 1. února – expozice Návštěvnického
centra • NOVÝ JIČÍN NA NOVOROČENKÁCH A PF • Ze sbírky Ivana
Bartoně.
 Středa 3. prosince 2014 – středa 31. prosince – galerie Návštěvnického centra • KRÁSA VINYLOVÝCH DESEK • Grafické ztvárnění
obalů vinylových desek. Vernisáž 2. prosince 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. V prodeji je také
nová turistická známka s motivem náměstí.
Návštěvnické centrum nabízí
• Novou expozici Generál Laudon (od 11. prosince)
• 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 pro veřejnost i školy.
• 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

Klub rodáků a přátel města
Zveme naše členy a příznivce
ve středu 17. prosince v 16.30 hodin na vernisáž výstavy Nový Jičín,
město a lidé ve fotografiích dokumentaristy profesora Jaroslava
Bělíka, která proběhne v klubových prostorách na baště městského
opevnění. Tamtéž se v pondělí 29. prosince v 18.00 hodin uskuteční
tradiční posezení při vánočních cukrovinkách, spojené s přáním
našim jubilantům. Výbor Klubu přeje všem lidem dobré vůle pokoj
a pevné zdraví. Pohodový a úspěšný rok 2015!
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Sport
Fotbaloví benjamínci „válejí“

Turisté na přechodu Beskyd

Jana Martincová

Jiří Pauk

Před dvěma lety vznikla v Novém Jičíně přípravka malých fotbalistů
– benjamínků narozených v roce 2007. Teď spolu pod vedením
trenéra Milana Fuska hrají třetí rok a dosáhli už fantastických úspěchů.
Na prvním turnaji této sezony v Hošťálkovicích obsadili třetí místo,
navíc nejlepším hráčem byla zvolena jediná dívka v našem týmu
Ema Mikulášková.
Další turnaj benjamínci sehráli v Markvartovicích. Skončili druzí
a nejlepším hráčem se stal novojičínský Jakub Andrýsek. Vrcholem
podzimní části sezony byl listopadový turnaj ve slovenské Korni.
Náš tým tam ani jednou neprohrál. Za slovenskou Bytčou skončil
druhý jen o skóre. Nejlepším hráčem turnaje byl další novojičínský
hráč Thomas Cauzzo. Tento turnaj byl zatím největší zkušeností mladých fotbalistů.

Žijeme v pěkném kraji. Letošní osmnáctý ročník Přechodu Beskyd, který pořádal novojičínský Klub českých turistů, to znovu
potvrdil. Čtyřdenní akce s noclehy na horských chatách se zúčastnilo jednatřicet turistů, včetně dvou cykloturistů.
Trasa vedla česko-slovenským hraničním hřebenem Javorníků
přes Makytu na Portáš. Dále jsme pokračovali Malým a Velkým
Javorníkem na Bumbálku, odtud přes Třeštík, Benešky, Kotlovou
na Soláň a poslední den přes Vsackou Tanečnici do Rožnova pod
Radhoštěm.
Našlapali jsme okolo osmdesáti kilometrů, stoupání a klesání
činilo téměř tři tisíce metrů. Výsledkem byly unavené nohy
a utužené přátelské vztahy. To je pro nás nejlepší důvod
v akcích pokračovat. Jejich plán na rok 2015 najdete na
http://www.kctnovyjicin.cz/informace-kct/.

Fotbaloví benjamínci slaví jeden úspěch za druhým.
Foto: Jana Martincová

Discgolfisté měli úspěšný den
Radek Dostál
Navzdory předchozím chladným dnům i počasí zřejmě tušilo, že
se prvního listopadu v Kopřivnici uskuteční velký turnaj v discgolfu.
Mezi pětačtyřiceti hráči nemohli chybět ani nejlepší členové novojičínského klubu Moravian Gators, kteří měli mimořádně úspěšný den!
Celkově vybojovali pět medailí. Porazili tak nejen domácí hráče, ale
i všechny ostatní přítomné kluby.
Nejnapínavější průběh měla kategorie Master, kde spolu dva členové Moravian Gators bojovali do posledního hodu. Zlato si nakonec
odnesl Radek Knápek, jen o hod za ním byl na druhém místě Karel
Dostál. Mezi juniory obhájil prvenství Jakub Knápek, který potvrdil
svou neporazitelnost i na menším turnaji. V kategorii žen vybojovala
zlato Petra Javorková a v kategorii Open obsadil Kryštof Novák
krásné druhé místo.

Zimák žije amatérskou ligou
Milan Urban
Čtyřiatřicátý ročník Ligy amatérského hokeje probíhá na zdejším
zimním stadionu. Účastní se ho dvanáct mužstev z okresů Nový
Jičín, Opava a Přerov. V základní části se utkají systémem každý
s každým. Následovat bude play off, do kterého postoupí deset
týmů. Vítěze budeme znát příští rok v březnu, kdy proběhne tradiční
Finálový den. Kromě vítěze pořadatelé vyhlásí nejlepšího brankáře
a střelce, vítěze kanadského bodování, nejlepšího hráče v play off
a udělí cenu Fair play. Rozpis utkání a další informace najdete na
www.amaterskyhokej.cz.
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Turistický přechod Beskyd se letos opět vydařil.
Foto: Alena Vavrušová

Vyzvali extraligový tým
Miroslav Mikula
Přibližně padesát diváků bylo jedenáctého listopadu svědkem
zápolení našich stolních tenistů s extraligovým týmem. Vicemistr
republiky – celek DTJ Hradec Králové – přijel do Nového Jičína
ke čtvrtfinálovému zápasu Českého poháru. Domácí stolní tenisté
si tak splnili cíl, dostat do své herny atraktivního soupeře a okusit
sílu vrcholového stolního tenisu.
Favorizovaní hosté nepřijeli v plné síle. Nasadili však stále
výborného bývalého reprezentanta Martina Olejníka, který si
s mladšími kolegy odvezl výhru 6:1. Čestný úspěch domácích
vybojoval Kamil Knybel, ale i ostatní členové týmu si své zápasy
vychutnali, byť prohráli.
„Kluci ochutnali extraligové ovoce a mohou o tom do budoucna
přemýšlet. Jsem spokojený, protože to nebyl úplný debakl,“ řekl
po pohárovém vyřazení trenér a předseda oddílu stolního tenisu
Roman Kratochvíl.
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Placená inzerce
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EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

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
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Prodejní galerie

Placená inzerce

Přijďte se podívat do nově otevřené
Prodejní galerie Ravak !!!

+ 10% SLEVA
na výrobky RAVAK
+ montáž
sprchových koutů
a van zdarma
Těšíme se na vaši návštěvu.
Kde: Nový Jičín, Máchova 28 • Kdy: 8.30–12.00, 13.00–17.00 hodin
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Podmínka pro získání naší slevy
je nákup do 31. 12. 2014

Freedom

Kontakt:
+420 777 015 050
e-mail: galerie.ravak@cz-net.cz
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Světový pohár pro Lagunu!

Svinec se připravuje na zimu

Simona Klapcová, trenérka

Pavel Andrýsek

Světový pohár CMAS 2014 v ploutvovém plavání zná vítěze. Po šesti
kolech a finále, které koncem října hostil polský Olsztyn, obhájily prvenství
juniorky novojičínské Laguny. V celkovém hodnocení předčily jednaosmdesát světových týmů. Cennou trofej získaly potřetí v řadě.
Junioři Laguny ve stejné soutěži díky vyrovnaným výkonům v jednotlivých kolech a excelentním výsledkům Ondřeje Dofka dosáhli na
stříbrnou medaili. V bodování jednotlivců obsadili Klára Křepelková
a Ondřej Dofek druhá místa. Klára ale měla stejný počet bodů jako
vítězka z Ukrajiny, o jejímž prvenství rozhodl finálový výsledek.
Na stupně vítězů se probojovali také muži Laguny. Světový rekordman
Jakub Jarolím potvrdil příslušnost k bifinářské špičce a v celkovém
bodování obsadil vynikající třetí místo. Ploutvaři letos ve světové soutěži
startovali za finanční podpory města Nového Jičína.
Týden po finále Světového poháru se závodníci Laguny představili
na Nemo Trophy ve Zlíně. Z mezinárodní akce plné mistrů světa a Evropy
přivezli trofej pro nejlepší klub. Závod vyhrál Martin Mazáč, stříbro vybojoval Jakub Jarolím a bronz Klára Křepelková.

Lyžařský areál na Svinci překonal s pomocí našeho města loňskou
nepříznivou zimu a dokončuje přípravy na další sezonu. Pro lyžaře
budou připraveny dvě sjezdovky tak, jak je znají z předchozích let.
Příchod mrazivých teplot očekáváme koncem první prosincové
dekády. To bychom začali s technickým zasněžováním a budeme
doufat v lyžování o vánočních svátcích.
Finanční podmínky nám neumožnily areál dále modernizovat.
Návštěvníky ale čeká příjemnější prostředí v lyžařské boudě pod
sjezdovkami, nezmění se ani příznivé loňské ceny za vleky. Pro začátečníky bude v provozu lyžařská škola. Uvítáme také zájemce
o závodní lyžování, kteří se mohou stát členy zdejšího lyžařského
oddílu za zvýhodněných podmínek.
Při dostatku přírodního sněhu budeme upravovat rovněž běžecké
stopy v okolí Svince. Snadná dostupnost areálu po udržované komunikaci od čerpací stanice v Loučce a bezplatné parkování přímo
u sjezdovek zůstávají hlavními přednostmi novojičínského lyžování.
Zbývá jen doufat v příchod opravdové zimy, která by na Svinec opět
přilákala příznivce sportu a zimních radovánek. Potřebné informace
najdete na www.skisvinec.cz.

Novojičínské ploutvařky jsou opět nejlepší na světě.
Foto: Marian Mizera

Alpicross si běžci „užili“

S příchodem mrazu začnou na Svinci zasněžovat.
Foto: Karel Fojtík

Sportovní pozvánky
 Kuželkáři pořádají Mikulášský turnaj

Jubilejní, čtyřicátý ročník přespolního běhu s názvem Alpicross
uspořádal osmého listopadu zdejší horolezecký oddíl. Trať měřila
přibližně šest kilometrů, s převýšením tři sta dvacet metrů. Počasí
nám připravilo náročné podmínky. Trasu zkrápěl déšť, takže závod
prověřil kondici všech běžců. Mile nás překvapila hojná účast
členů horolezeckých oddílů i široké veřejnosti. Důležité bylo, že
všichni závod dokončili a snad si ho také patřičně „užili“. Při slavnostním vyhlášení vítězů obdržel každý závodník diplom a pamětní
triko, připomínající výroční Alpicross 2014 a šedesáté výročí založení horolezeckého oddílu. Závod finančně podpořilo město Nový
Jičín.
Text Richard Směja, foto Rudolf Jarnot

Mikulášský turnaj tříčlenných družstev bez rozdílu pohlaví pořádá kuželkářský oddíl Tělovýchovné jednoty Nový Jičín v kuželně
naproti hale ABC od pondělí 8. prosince do čtvrtka 11. prosince,
vždy od 15.30 do 21.30 hodin, a v pátek 12. prosince od 15.00
do 18.00 hodin. Turnaj je určen zájemcům starším třinácti let,
v družstvu může startovat jeden registrovaný hráč nebo hráčka.
Startovné činí 180 korun za tým, přihlášky přijímá Libor Jurečka
na telefonu 603 569 566. Bližší informace, průběžné i konečné
výsledky najdete na www.kuzelkynj.cz.
 Turisté pořádají Novoroční čtyřlístek
Druhý ročník pochodu Novoroční čtyřlístek pořádá ve čtvrtek
1. ledna 2015 zdejší odbor Klubu českých turistů. Akce začne
ve 12.00 hodin u radnice na Masarykově náměstí, cíl bude opět
na hradě Starý Jičín. Kdo by si chtěl cestu zkrátit, může do Starého
Jičína nebo zpět jet autobusem. Plánovaný příchod do cíle je ve
14.00 hodin. Na hradě budou otevřeny restaurace a věž, k dispozici
budou příležitostná razítka a odznak pochodu. Výtěžek ze startovného ve výši 20 korun Klub českých turistů použije na úhradu
nákladů spojených se značením turistických tras pro vozíčkáře.
Více informací získáte na www.kctnovyjicin.cz nebo na nástěnce
v Lidické ulici.

Sportovní zpravodajství najdete také na straně 12.
Novojičínský zpravodaj
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Fotosoutěž čtenářů – 45. kolo

1. místo: Anita Bonischová

V tomto kole se prosadily snímky, nápaditě zachycující
jeden z fenoménů našeho města, kterým se staly okružní
křižovatky. Je jich zatím osm a ukázalo se, že jejich
očíslování přineslo lepší orientaci přijíždějícím řidičům.
A díky vždy novým nápadům pracovníků novojičínské péče
o zeleň je každý jinak krásný.
1. místo suverénně získává Anita Bonischová za večerní
snímek rondelu s číslem 5.
2. místo obsadil Marek Cinko svým širokoúhlým záběrem
na křižovatku označenou číslem 2.

2. místo: Marek Cinko

3. místo patří Adéle Jakešové, která dokazuje, že i záběr
na náš fotbalový stadion může upoutat.
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: Adéla Jakešová

Uzávěrka příštího čísla bude 15. prosince ve 12.00 hodin.
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