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Vídeňský Laudon stojí po boku císařovny Marie Terezie
Generál polní maršál Gideon Ernst von Laudon. Legendární vojevůdce, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s Novým
Jičínem. Blížící se Slavnost města připomene třísté výročí jeho narození. Zúčastní se jí také současní nositelé slavného
příjmení. Z Rakouska k nám zavítá jedenapadesát členů baronské rodiny Laudonů (Loudonů) v doprovodu jiného vzácného
hosta – arcivévodkyně Camilly Habsbursko-Lotrinské. Laudonův věhlas potvrzuje titulní snímek, pořízený na náměstí Marie
Terezie ve Vídni. Jeho jezdecká socha je součástí pomníku, na němž po boku císařovny defilují její nejvýznamnější vojevůdci
a rádci. O maršálově posledním vojenském tažení a nadcházející návštěvě jeho potomků čtěte na stranách 6 a 7.
Text: Novojičínský zpravodaj, foto: Radek Polách
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech probíhá další etapa rekonstrukce a modernizace novojičínské sportovní haly s krytými bazény a venkovním
koupalištěm. V první a nejnákladnější etapě
došlo k opravě střechy, zateplení fasády,
výměně vzduchotechniky, modernizaci
bazénku pro kojence a saun. Další etapa
zahrnovala úpravu prostranství před areálem a rekonstrukci ubytovny. Nyní revitalizujeme prostor vnitřního dětského bazénu a venkovního koupaliště.
Během probíhající letní sezony přestavujeme dětský bazén na relaxační
centrum. Rozdělením plochy skleněnou stěnou zde vzniká místo nejen
pro plavání, ale i pro masážní vířivku. Stávající bazén nahradí nerezová
vana a doplní chrliče vody, podvodní osvětlení a skluzavka. Ve vířivce
budou lavice se vzduchováním a masážní trysky. Celý nově vzniklý relaxační prostor bude mít novou dlažbu s podlahovým vytápěním, k sezení
budou sloužit vyhřívané lavice. Ihned po ukončení letního provozu přijde
na řadu také první etapa modernizace venkovního areálu. Zrekonstruujeme beachvolejbalové hřiště, přibude multifunkční a workoutové hřiště
a několik hracích zón pro děti, vyměníme oplocení. Celkové náklady této
etapy dosáhnou téměř 24 milionů korun.
Zhotovitel díla před několika dny požádal město o posunutí termínu
dokončení relaxačního centra, s čímž souvisí i oddálení otevření krytého
bazénu. Při kontrolním dnu jsme si na místě ověřili, že po odkrytí jsou
některé konstrukce v rozporu s projektovou dokumentací a žádost je
tedy oprávněná. Krytý bazén bude otevřen zhruba o dva měsíce později,
ve druhé polovině listopadu. Avšak smluvní termín dokončení celého
díla – 30. listopad 2017 – bude dodržen.
Do roku 2020 by měla proběhnout i modernizace venkovního bazénu
a poslední fáze revitalizace celého rozlehlého areálu sportovní haly s bazénem, zahrnující výměnu vany velkého venkovního bazénu, rekonstrukci
dětského bazénku a toboganu a vybudování hřiště na minigolf.
Vážení spoluobčané, na závěr si vás dovoluji srdečně pozvat na dvě
významné události. První bude 6. září návštěva prezidenta České republiky
Miloše Zemana v Novém Jičíně. Pan prezident projevil zájem zavítat
k nám – půjde o první návštěvu našeho krásného historického města od
jeho zvolení. Ve dnech 8. a 9. září proběhne tradiční Slavnost města.
Bude věnována 300. výročí narození maršála Laudona, jednoho ze tří
nejvýznamnějších vojevůdců rakouské historie, který v roce 1790 zemřel
v Novém Jičíně. Samozřejmě nás čeká bohatý program s tradičními průvody, velkolepou rekonstrukcí bitvy či koncerty Václava Neckáře a Vojtěcha Dyka. Těším se na setkání s Vámi.
Jaroslav Dvořák

Čerťák bude bez vody
Vodní nádrž Čerťák, která slouží k rekreaci a rybaření, se bude v polovině
září vypouštět. Správce vodního díla, Lesy České republiky, bude měnit
technologickou část spodní výpusti vypouštěcího zařízení. Délka opravy
zatím nebyla stanovena, protože až po odtečení vody bude jasné, zda
nebude potřeba odstranit další závady a vyčistit dno. „Lesy České
republiky nám jako vodoprávnímu úřadu oznámily, že budou po skončení
‚koupací sezony‘ vypouštět a opravovat nádrž Čerťák. Budou měnit
šoupě u spodní výpusti a nevylučují ani další následné práce. Předpokládáme, že záchovné práce budou dlouhodobějšího charakteru. Rybáři
budou muset odlovit ryby, přemístit bude nutné i případně nalezené
škeble, protože na rozdíl od situace před několika lety, kdy byla nádrž
z podobných důvodů vypuštěna jen částečně, vyžadují nynější opravy
vypuštění úplné,“ uvedla Eva Bártková z odboru životního prostředí.
Marie Machková, tisková mluvčí

Sté třetí narozeniny oslavila 18. srpna
paní Ludmila Pavelková z Nového Jičína.
Srdečně blahopřejeme.
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Návštěva prezidenta republiky

Prezident Miloš Zeman přijede ve středu 6. září po 12. hodině
do Nového Jičína. Během návštěvy se setká s představiteli města.
V odpoledních hodinách s ním bude moci debatovat také veřejnost. Přesný čas setkání Miloše Zemana s občany bude upřesněn
na webu www.novyjicin.cz a na facebookových stránkách města
www.facebook.com/novyjicin.
Text: Marie Machková, foto: Novojičínský zpravodaj

Týden plný krásných zážitků

Týdenní odlehčovací pobyt pro osoby s handicapem, zejména
s poruchou autistického spektra, také letos upořádal spolek ITY za
podpory města Nového Jičína a Moravskoslezského kraje. V Domečku Pohoř i v Dobešově u Oder nás čekalo milé přivítání a vstřícnost,
díky níž jsme navštívili pštrosí farmu i kostel, poslechli si koncert,
na statku se podívali na zvířata a svezli se v bryčce. Mezi fotbalem,
hrami na zahradě, muzicírováním nebo bublinkovou show při předávání diplomů jsme stihli vodní radovánky, protože slunce svítilo,
co nejvíce mohlo, aby nám udělalo radost.
Text a foto: Pavla Polášková Nari

Miska není na koupání!
Městská policie upozorňuje občany, že miska s vodou u sochy
svatého Mikuláše na Masarykově náměstí není určena ke koupání. Pod vodou je umístěna elektroinstalace, a proto při pohybu
v misce může dojít k poranění elektrickým proudem. Děkujeme
za pochopení.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí
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Podpořte Recyklojízdu!

Stočili první městský med

Jak jsme informovali v srpnovém čísle Novojičínského zpravodaje,
projede naším městem Recyklojízda 2017. Do projektu se mohou
zapojit také občané. Jednak mohou do 12. září sbírat baterie a uložit
je do sběrné nádoby ve vestibulu radnice na Masarykově náměstí.
Další možností je připojit se k týmu, zdolat s ním pár kilometrů a podpořit tak dobrou věc.
Do Nového Jičína dorazí Recyklojízda ve středu 13. září
v 11:30 hodin. Na Masarykově náměstí bude umístěn informační
stánek, v němž se návštěvníci dovědí více o recyklaci baterií. Domů
si budou moci odnést krabičku Ecocheese pro třídění baterií v domácnosti.
Ve 12 hodin vyjede Recyklojízda směr Frýdlant nad Ostravicí. Vydat
se s ní na trasu lze na kole, koloběžce, ale i během. Pozvání platí i na
pěší výstup na Lysou horu, který tým absolvuje odpoledne.
Tříčlenný tým si dal za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů napříč republikou. Akci lze sledovat na Facebooku@Recyklojízda 2017 a na http://recyklojizda.ecobat.cz.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

U školky vzniká přechod
V ulici Smetanovy sady vzniká přechod pro chodce. Současně
probíhá stavba chodníku, který povede od přechodu pro chodce
k Mateřské škole Smetanovy sady. Na komunikaci Nerudova bude
vyznačeno místo pro přecházení. Přechod pro chodce bude bezbariérový a z obou stran nasvícený. Stavební práce by měly skončit
v závěru října. Do té doby budou v uvedené lokalitě platit dopravní
omezení a doprava bude svedena do jednoho pruhu, v němž se
aktuálně nebude pracovat. Všechny účastníky silničního provozu
žádáme, aby dbali zvýšené opatrnosti.
Marie Machková, tisková mluvčí

Značení kol pokračuje
Ještě sto třicet jízdních kol může letos označit zdejší městská policie.
Zaneseme je do vlastní evidence i do celosvětové databáze výrobce
forenzního značení. Tento způsob ochrany odrazuje pachatele od krádeže jízdního kola, případně zjednodušuje pátrání po něm. Značíme
ve služebně městské policie v úterý a ve čtvrtek, je nutné předem se
objednat. Vezměte s sebou občanský průkaz, případně doklad o nabytí
kola. Jízdní kolo musí být čisté a suché. Dosud jsme označili 470 kol,
elektrokol a koloběžek. Bližší informace sdělí Ilona Majorošová, telefon
556 768 200, a Radim Šimůnek, telefon 556 768 360.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí

První medobraní v lesoparku na Skalkách.

Foto: Marie Machková

Naše město má vlastní med. V červnu pracovníci odboru životního
prostředí umístili do lesoparku na Skalkách včelník s přibližně sto
padesáti tisíci včel a v polovině srpna proběhlo medobraní. První
snůška přinesla okolo patnácti kilogramů lesního medu.
„Stáčení ze tří úlů trvalo asi tři hodiny. Nejprve bylo nutné vytáhnout
rámky z nástavku, odvíčkovat od vosku a vložit do medometu. V něm
se vytočil první městský med,“ popsala průběh medobraní vedoucí
odboru životního prostředí Eva Bártková. Kvůli krátké době od pořízení včelstva nebyla první snůška příliš výrazná. „V příštím roce,
pokud nám bude přát počasí, předpokládáme první stáčení medu
už v červnu a druhé v červenci,“ doplnila Bártková.
„Máme radost, že se včelky uchytily. Zatím máme jen malé množství
medu, které letos použijeme jako drobné dárky sloužící k propagaci
města. Snad ho ale příští rok bude dost i pro prodej zájemcům z řad
veřejnosti,“ věří místostarosta Ondřej Syrovátka. O včely pečuje pracovník odboru životního prostředí Jiří Schindler. „Není to ale na úkor
náplně v zaměstnání. Činnosti vykonává na základě dohody mimo
pracovní dobu,“ zdůraznil Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí

Požádáte o programové dotace?
Zastupitelé schválili Programy na poskytování dotací z rozpočtu
města Nového Jičína pro rok 2017/2018. Podporovanými oblastmi
jsou sport, kultura, volný čas, zachování a obnova kulturních památek, sociální služby, domácí hospicová péče a estetizace objektů.
Program na podporu sportu zahrnuje čtyři podprogramy podporující A. Jednorázové sportovní akce, B. Sportovní činnost dětí
a mládeže, C. Sportovní činnost sportovců nad 20 let, D. Provoz,
údržbu a opravy sportovišť a sportovních zařízení.
V programech na podporu kultury a volnočasových aktivit
lze žádat na celoroční činnost či na jednorázové akce. Žádosti
o dotaci v těchto programech lze podávat od 1. do 30. září 2017.
Stejná lhůta platí také pro program pro zachování a obnovu kulturních památek.
Program na podporu životního prostředí – dotace ex post
obsahuje dva podprogramy – A. Podpora vybudování malých
domovních čistíren odpadních vod a B. Podpora realizace ekologického vytápění v městské části Kojetín. Lhůta pro podávání
žádostí o dotaci je stanovena od 1. srpna do 29. září 2017 (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že bude zařízení
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příslušenstvím novostavby, začíná tato lhůta plynout od účinnosti
dokladu o povolení k užívání stavby).
U programu na podporu estetizace objektů – dotace ex post
lze podat žádost od 1. srpna do 30. září 2017 (nejpozději ve lhůtě
18 měsíců od ukončení realizace projektu).
V programu na podporu sociální oblasti můžete žádat o podporu v pěti podprogramech: A. Sociální služby podle zákona
o sociálních službách, B. Jednorázové akce v sociální oblasti, C.
Celoroční činnost v sociální oblasti, D. Podpora občanů Nového
Jičína v pobytových sociálních zařízeních a E. Dobrovolnictví podle
zákona o dobrovolnické službě, přičemž žádosti o dotaci v podprogramech A, D, E lze podat od 1. do 31. října 2017 a žádosti
v podprogramech B a C od 1. do 30. září 2017.
Program na podporu domácí hospicové péče má termín podání žádostí o dotaci stanoven od 1. do 30. září 2017.
Podrobné informace k jednotlivým programům na poskytování
dotací najdete na webových stránkách města v sekci Samospráva
– Dotace a NFV.
Markéta Kvitová a Daniela Susíková,
odbor školství, kultury a sportu
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Sídlištní zóna mění tvář
Obnovy veřejných prostranství v obytné zóně, která se rozkládá
na území ohraničeném továrnou Tonak, říčkou Jičínkou a ulicemi
Zborovská a Komenského, vstoupila o prázdninách do čtvrté,
závěrečné etapy. Projekt s pracovním názvem Regenerace sídliště
Bezručova – Riegrova si vyžádá 5,5 milionu korun, z toho 3,6 milionu pokryje dotace ministerstva pro místní rozvoj.
„Letos upravujeme veřejná prostranství mezi ulicemi Máchova,
Zborovská a Nádražní. Poničené asfaltové chodníky nahradí
zámková dlažba, nové budou také lavičky a odpadkové koše.
Ve vnitrobloku ve Dvořákově ulici necháme opravit opěrné zdi
a schodiště, hřiště na míčové hry poblíž Nádražní ulice dostane
nový asfaltový povrch. V plánu je také úprava a rozšíření kontejnerových stání a výměna sloupů veřejného osvětlení. Staré
a nemocné dřeviny přijdou vykácet a proběhne výsadba nových
keřů a stromů,“ uvedla Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje
a investic.
Marie Machková, tisková mluvčí

Trénink paměti v knihovně
Členové „klubu trénování paměti“ se od ledna příštího roku budou
pravidelně jednou měsíčně setkávat ve zdejší městské knihovně. Vítáni
budou aktivní senioři a ostatní, kteří se rádi dozvídají nové věci, povídají
si o dění kolem a nevadí jim lámat si hlavu nad hříčkami, úkoly nebo deskovými hrami. Schůzkám budou ještě letos předcházet tři přednášky,
určené zájemcům o trénování paměti i širší veřejnosti. Trenérka paměti
třetího stupně Martina Burianová, s níž se členové klubu budou setkávat
i v příštím roce, bude přednášet v rekonstruované učebně v přízemí
městské knihovny.
V úterý 19. září objasní, jak paměť, soustředění a zapomínání fungují,
představí některé mnemotechniky a další praktické rady pro kvalitní
pamatování. Ve středu 4. října nabídne přetíženým lidem, obzvláště
studentům, praktické rady, jak si informace třídit a usnadnit si učení.
Cyklus zakončí v úterý 7. listopadu přednáška, která se dotkne citlivého tématu – nemocní Alzheimerovou chorobou, kteří žijí doma se
svými rodinami.
Martina Burianová, oddělení pro dospělé čtenáře

Projekt končí, další začíná
Tříletý mezinárodní projekt Reduce-reuse-recycle, v němž žáci
Základní školy Komenského 66 se zahraničními kamarády spolupracovali na ekologických programech, se uzavřel. V jeho průběhu jsme navštívili sedm partnerských škol, procvičili se
v angličtině, zpracovali mnoho projektů, videí a prezentací o úsporách energií, ochraně přírody, biodiverzitě a alternativních zdrojích
energie.
Nejvíce jsme pyšní na české setkání v Novém Jičíně. Na všechny
žáky a učitele čekal netradiční program složený z pracovních dílen
a výletů do okolí. Naši žáci byli výbornými hostiteli a skvěle zvládli
náročný týden plný angličtiny. V příštím školním roce bychom ve
výměnných pobytech rádi pokračovali. S osmi partnerskými školami
nás bude spojovat téma hradů, života ve středověku a duchařských
příběhů.
Alexandra Habdasová, učitelka

Zaběhněte si půlmaraton
První ročník Novojičínského půlmaratonu se uskuteční v sobotu
23. září na drážní cyklostezce do Hostašovic. Závodníci ji budou
muset překonat v obou směrech. Start bude
v 10 hodin na Masarykově náměstí, cíl tamtéž.
Z tohoto důvodu bude cyklostezka v den závodu od 9 do 13 hodin uzavřena pro cyklisty,
koloběžkáře i bruslaře. Všechny potřebné informace včetně možnosti registrace najdete na
www.novojicinskypulmaraton.webnode.cz.
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Ozdravný pobyt pod Jeseníky

Pětapadesát lidí z Novojičínska strávilo první srpnový týden na
ozdravném pobytu v Ludvíkově u Vrbna pod Pradědem. Předseda
okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
Antonín Pernický, připravil pro účastníky pestrý program. Každý
den začínal rozcvičkou pod vedením Ireny Matějičné. Hendikepovaní lidé, každý podle svého zdravotního stavu, ve sportovních
disciplínách i závodili, jeden večer patřil hudbě a tanci. Společně
navštívili výrobnu ozdobného skla ve Vrbně pod Pradědem a Ruční
papírnu ve Velkých Losinách. Ozdravný pobyt v podhůří Jeseníků
finančně podpořily město Nový Jičín a ústředí Svazu postižených
civilizačními chorobami.
Text: Jiří Mičaník, foto: Antonín Pernický

Patnáct milionů pro školy
Prázdniny bývají tradičním obdobím oprav a údržby ve školách
a školkách. Letos na ně město vynaloží přes patnáct milionů korun.
Nejnákladnější investicí, za více než osm milionů, představují stavební
úpravy v Základní škole Tyršova.
„Od července tady probíhá oprava části fasády a výměna střešní
krytiny včetně některých částí krovu. Nový bude také hromosvod.
Práce by měly skončit v říjnu,“ informovala vedoucí odboru školství
Oldřiška Navrátilová.
Základní škola Komenského 68 má zčásti novou elektroinstalaci
a nátěry oken. „Dělníci vyměnili osvětlovací tělesa, vypínače, zásuvky
a datové rozvody v prvním nadzemním podlaží. Nové osvětlení s LED
technologií je plně automatické,“ uvedla Blanka Zagorská z odboru
majetku, rozvoje a investic. Rekonstrukce osvětlení zde začala předloni, za letošní třetí etapu město zaplatí 1,1 milionu korun.
Do Základní a mateřské školy v Jubilejní ulici radnice pořídila nový
plynový kotel na vytápění a doplnila vybavení školní kuchyně. V Mateřské škole Máchova proběhla další část rekonstrukce sociálních zařízení, v mateřské škole na ulici K. Čapka dodavatel za necelých šest
set tisíc korun instaloval klimatizační jednotky, které umožní regulovat
teplotu zejména v místnostech, jejichž jedna zeď je celá prosklená.
U vstupu do Mateřské školy Komenského 78 došlo k výměně osmi
dřevěných pilířů, které byly v dezolátním stavu. Výměna sloupů zajistila
statickou bezpečnost budovy. „Na školní zahradě probíhá také renovace staré zpevněné plochy a oprava brány. Zpevněná plocha bude
vydlážděna bezfazetovou dlažbou, která zvýší bezpečnost dětí při
manipulaci s koly a koloběžkami,“ doplnila Navrátilová.
Marie Machková, tisková mluvčí
Oprava střechy a fasády na Základní škole Tyršova bude probíhat i po zahájení nového školního roku, až do října. Prosíme
rodiče, aby dbali na bezpečnost svých dětí i sebe. Nápomocni
jim budou učitelé i bezpečnostní technik zhotovitele stavby.
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Na piano může hrát každý

„Tomíci“ hledali Zlatý grál

Naše město se zapojilo do projektu Piano na ulici, s nímž před
čtyřmi lety přišel pražský kavárník Ondřej Kobza. Také v Novém
Jičíně je hudební nástroj umístěn na veřejném prostranství, připraven
pro každého, kdo by si chtěl zahrát. S nápadem oživit Masarykovo
náměstí jeho instalací přišli Helena a Dan Gerykovi, zakoupila ho
Kateřina Konečná.
Piano je umístěno v podloubí před bývalou lékárnou U Bílého
anděla. Odemčené bude denně od 9 do 18:30 hodin. „Jde o sezonní
akci. Piano bude veřejnosti k dispozici přibližně do října. V době,
kdy bude na náměstí probíhat kulturní nebo jiné vystoupení, zůstane
zamčené, aby hra na něj nerušila program,“ řekla Radka Bobková,
vedoucí Návštěvnického centra, které spolu s městskou policií má
otevírání a zavírání klavíru na starost.
Marie Machková, tisková mluvčí

Novinka: Kurz esperanta
Městské kulturní středisko zařadilo do nabídky kurzů pro školní
rok 2017/2018 nově kurz jazyka esperanto. Výuka bude probíhat ve
spolupráci s esperantským klubem Vanaivan z Kopřivnice. Esperanto
je mezinárodní jazyk vhodný k cestování a poznávání přátel po celém
světě. Učit se bude přímou metodou, založenou na používání osvojovaného jazyka pro veškerou komunikaci při výuce. Kurz se bude
konat každý čtvrtek od 17 do 19 hodin v učebně městské knihovny
v Husově ulici. Podrobnější informace získáte v městské knihovně,
na webu www.knihovnanj.cz nebo na informativní schůzce, která
se uskuteční ve čtvrtek 14. září v 17 hodin. Pravidelné čtvrteční
lekce pro přihlášené začnou o týden později.
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Závěr tábora patřil návštěvě Portášských slavností

Foto: Jana Holišová

Provedou děti rozvodem

Začátek prázdnin jsme si s Turistickým oddílem mládeže Ještěrky
opět užívali na chatě Skurečená v Beskydech. Úkolem dvaadvaceti
dětí a pěti dospělých bylo najít Zlatý grál a chránit krále Artuše před
Černým rytířem, jenž se snažil vzácnou relikvii získat.
Táborem nás provázela tajná kronika Rogera Bertrama, o kterou
jsme s Černým rytířem stále bojovali. Užívali jsme si atmosféru dávného středověku a rytířských klání, stříleli z luku a plnili záhadné
úkoly. Vyrobili jsme si loutky a zahráli divadlo, před spaním jsme si
četli z tajné kroniky.
Starší táborníci se zaměřili na různé druhy cvičení, životosprávu
a správný výběr stravy. Své postřehy si psali do bloků. Velmi nás
překvapili vytrvalostí a zájmem. Závěr tábora jsme se staršími dětmi
oslavili na Portášských slavnostech ve Valašské Bystřici, kde se
chlapci zúčastnili historické bitvy.
Jana Holišová, vedoucí oddílu

Bezplatný program s názvem Dětský průvodce světem rozvodu
nabízejí nezisková organizace Dětský průvodce rozvodem a Centrum
psychologické pomoci. Určen je dětem od 7 do 12 let, které právě
procházejí rozchodem nebo rozvodem svých rodičů.
Cílem dvanácti setkání, jež budou probíhat každé úterý od 19. září
do 5. prosince vždy od 15:30 hodin, je pomoci vyjádřit dětem své
emoce a přání, sdílet dosavadní zkušenosti a pochopit změny, které
se v jejich životě dějí. Pro přihlášení je nutný souhlas obou rodičů. Pro
více informací či přihlášení kontaktujte Rodinnou a manželskou poradnu Nový Jičín, Štefánikova 7, telefony 777 499 633 a 556 702 265.
Pavla Poláková, sociální pracovnice

Projekt nazvaný Příroda realizuje Základní škola Komenského 68
spolu s Ostravskou univerzitou. Jeho cílem je inovovat vzdělávání
budoucích učitelů na vysokých školách tak, aby odpovídalo požadavkům praxe. Inovace jsou zaměřeny na přírodovědné předměty –
biologii, chemii, fyziku, zeměpis a na přesah polytechnické výchovy
a matematiky. Během dvou let vzniknou výukové materiály zohledňující
potřeby všech žáků, včetně nadaných a se speciálními potřebami.
Zdeněk Stanislav, zástupce ředitelky školy

Pracují na projektu Příroda

Půjdeme opět k volbám
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října 2017.
S předstihem upozorňujeme, že voliči dvou volebních okrsků budou
nově volit v Základní škole Dlouhá 56. Jedná se o:
Volební okrsek č. 19 – Loučka – ulice Císařská, Jičínská (12, 13,
31, 35, 43, 77, 84, 85, 97, 110, 154, 157, 158, 161, 180, 181, 191,
192, 219, 220), Ke Svinci, Křenová, Lipová, Mlýnská, Na Drážkách,
Na Lani (212 až 218), Pod Horama, Pod Žlabcem, U Hráze, V Kútě,
Za Humny, Za Korunou, Za Potokem, R. Melče.
Volební okrsek č. 20 – Loučka – ulice Jičínská (221, 271 až 275)
a Na Lani (222 až 232, 265 až 270).
• Volební vyhláška bude distribuována společně s hlasovacími
lístky. Reagujeme tak na stížnosti voličů, kteří v minulosti nevěděli,
kde se sídlo jejich volebního okrsku nachází.
• Každý volič si může v úředních hodinách na ohlašovně městského
úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů; může požadovat
doplnění údajů nebo provedení oprav.
• Volič, který se v době voleb do Poslanecké sněmovny nebude
zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu ČR (na základě voličského průkazu).

Novojičínský zpravodaj

Žádost o voličský průkaz lze podat písemně (do 13. října, musí
být opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání:
Městský úřad Nový Jičín, odbor správních činností, oddělení EO,
OP a CD, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín), v elektronické podobě
(prostřednictvím datové schránky – do 13. října) nebo osobně
(v budově Divadelní 1, Nový Jičín, odbor správních činností, oddělení
EO, OP a CD, I. poschodí, v úředních dnech – na vyvolávacím systému zmáčkněte číslo 5. Konec lhůty pro osobní předání žádosti
je 18. října v 16 hodin).
Vydávání voličských průkazů proběhne od 5. do 18. října do
16 hodin.
Městský úřad Nový Jičín voličský průkaz vydá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle, případně zašle
poštou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.
Text Žádosti o vydání voličského průkazu, a Plné moci k převzetí
voličského průkazu, najdete na webových stránkách města Nový
Jičín v sekci Volby 2017. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.
Zdenka Pechová, odbor správních činností
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Chráněné části přírody a krajiny na Novojičínsku (6)

Přírodní památka Pikritové mandlovce u Kojetína
Rozlohou 2 331 čtvereční metr patří mezi nejmenší chráněná
území na Novojičínsku, vyhlášená podle zákona o ochraně přírody
a krajiny. Mandlovce jsou rozloženy po obou stranách silnice
vedoucí od jižního okraje zástavby Kojetína ke Straníku v nadmořské výšce 495 metrů. Představují jednu z významných geologických lokalit v našem kraji.
Důvodem pro vyhlášení ochrany v roce 1997 byl objevený
a potvrzený výskyt stratotypu jedné z forem podmořské sopečné
činnosti z období spodní křídy. Jedná se o odkryv mandlovců těšínitové asociace těšínsko-hradišťského souvrství. Z pohledu regio-

Pikritové mandlovce představují významnou geologickou lokalitu.
Foto: Hana Hůlová

nálního geografického členění lokalita náleží do soustavy Vnějších
Západních Karpat, podsoustavy Západobeskydského podhůří, celku
Podbeskydské pahorkatiny, podcelku Štramberské vrchoviny.
Z hlediska hydrologických poměrů tvoří místní komunikace procházející těmito místy rozvodnici – část území je odvodňována do
Kojetínského potoka ústícího do říčky Zrzávky, část do vodního toku
Grasmanka zaústěného do řeky Jičínky. Území je součástí povodí
Odry, náleží tedy do úmoří Baltského moře.
K odkryvu pikritových mandlovců došlo záměrnou lidskou činností
– v minulosti zde byl otevřen lom a část horniny byla vytěžena na
kámen a štěrk pro potřebu místních obyvatel. Silnici spojující Kojetín
se Straníkem vybudovali ve dvacátých letech minulého století. Zvětráváním podkladu vyvřelých pikritů se vytvořila bazická hnědá půda,
hlinitá, vlhká, slehavá, s vystupujícím skalním podložím. O podrobnostech vypovídá informační tabule s textem doplněným nákresy
geologického prostředí a v místě se vyskytujících rostlinných druhů.
Od roku 2003 pečuje o chráněné území krajský úřad podle schváleného plánu, v němž jsou stanovena opatření a biotechnické zásahy
pro řízený vývoj přírodních poměrů a lidských činností s cílem ochránit
dochované hodnoty území. Geologický útvar mandlovců byl bezprostředně po vyhlášení vyčištěn od náletových dřevin, především
ostružiníku.
Během sledování nebyl v území zjištěn výskyt zvláště chráněných
rostlin ani živočichů. Přesto je žádoucí popisovanou přírodní lokalitu
uchovat jako doklad historického vývoje území v jejím současném
stavu pro studijní, výzkumné, vědecké i kulturně-společenské
a výchovné využití. Za stávajícího citlivého přístupu vlastníků dotčených pozemků v samotném chráněném území i v ochranném pásmu,
ale i díky ohleduplnosti stálých či příležitostných návštěvníků oblasti
je tento cíl uskutečnitelný.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí

Slavnost města s padesáti Loudony
Letošní Slavnost města se ponese v duchu třístého výročí narození generála Gideona Ernsta von Laudona. Vítěze od Bělehradu
a nesmrtelného rakouského vojevůdce, jehož postava dodnes
ožívá ve zlidovělé písni a rčeních u nás i v zahraničí. Slavný maršál
se na konci jara 1790 přesunul se svou armádou na severní Moravu.
Jeho jméno je od této doby neodmyslitelně spojeno s Novým Jičínem.
Generálovo poslední tažení
„Bude vojna s Prajzem,“ říkali si obyvatelé Nového Jičína. Ve
městě se od května usadil hlavní štáb rakouské armády a celé
okolí bylo plné vojska. Psal se rok 1790. Armáda čeká netrpělivě
na svého vrchního velitele.
Ve druhé polovině června vyráží odpočinutý, ale již stařičký
válečník z hlavního města Vídně na Moravu. Měl toho za sebou
již dost. Ještě před dvěma lety se ale na něj takřka zapomnělo.
Žil si poklidně na svém zámku Hadersdorf u Vídně, pak však přišla
prosba císaře Josefa II.: „Můj milý Laudone, vraťte se, prosím,
armáda vás potřebuje.“
Nebyla to vlastně vůle císaře, návrat zkušeného válečníka si
vynutili vojáci. Vojensky neschopný panovník, který se postavil
do čela armád, šel ve vojně s Turkem od porážky k porážce. Po
Laudonově příjezdu následovalo jedno vítězství za druhým a na
konci stál Bělehrad. Dobytí této pevnosti mu přineslo nejvyšší
možnou vojenskou hodnost – generalissimus – a nesmrtelnost.
Lidé jej oslavovali jako druhého prince Evžena Savojského.
Když odjížděl na Moravu, žertem prý utrousil: kdysi mu vítr zavál
klobouk do Slezska, nyní si pro něj přijede s armádou. Narážel
tím na nevyřízené účty s pruským králem Friedrichem II. Velikým.
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Maximilian baron von Loudon (vpravo) a Ernst-Gideon baron von Loudon na
zámku v Kuníně roku 2013.
Foto: Jiří Fiala

Stařičký hrdina v mládí s „Fricem“ vyhrál nejednu velkou bitvu
a král se jej právem obával. Vypráví se, že během setkání pruského
krále s císařem Josefem II. v Uničově roku 1770 se konal slavnostní
oběd. Laudon měl zasednout s císařem na protější stranu stolu.
Pruský král tehdy údajně prohlásil: „Milý Laudone, sedněte si, prosím, vedle mne. Zde vás vidím raději než proti sobě.“ Bitvy rakouský
generál vyhrával, válku však vyhrát nedokázal. Friedrich II. uloupil
Rakousku Slezsko, nová válka byla na spadnutí...
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Stále živá památka
Laudon však na Moravě těžce onemocní, ulehne v jednom
z domů na novojičínském náměstí a 14. července umírá. Jeho
památka zde bude udržována nepřetržitě až dodnes. V tentýž den
roku 1990 přijede do Nového Jičína jeden z potomků maršálovy
rodiny, baron Alexander von Loudon, a za vojenských poct slavnostně odhalí pamětní desku a bustu na úmrtním domě slavného
předka.
Na letošní slavnosti se do Nového Jičína vypraví z Rakouska
neuvěřitelný počet jedenapadesáti členů baronské rodiny Loudonů.
Tak se rodina správně píše od doby, kdy panovnice vojevůdce
a jeho rodinu povýšila do baronského stavu.
Rodinu Loudonů z Vídně do Nového Jičína doprovodí další vzácný host: arcivévodkyně Camilla Habsbursko-Lotrinská. Vzácní
hosté se devátého září zúčastní slavnostní mše ve farním chrámu
Nanebevzetí Panny Marie, zhlédnou rekonstrukci bitvy za městem,
navštíví expozici generála Laudona na náměstí, zúčastní se slavnostního průvodu a vojenských poct na náměstí a v podvečer
navštíví zámek v Kuníně, kde se bude konat slavnostní rodinná
večeře. Vzácnou návštěvu přijme rovněž starosta města Jaroslav
Dvořák.
Jaroslav Zezulčík, Muzeum Novojičínska

Co je dobré vědět
• Uzavírky a parkování: V pátek 8. září od 18 do 22:30 hodin a od
soboty 9. září od 6 hodin do neděle 10. září do 12 hodin bude zakázán
vjezd na Masarykovo náměstí. Od pátku 8. září od 16 hodin do
soboty 9. září do 24 hodin bude zcela uzavřeno parkoviště u tržnice
Na Valech. V sobotu 9. září od 10:30 do 13:30 hodin bude zcela uzavřena komunikace v ulici B. Martinů, protože na Bochetě proběhne
ukázka historické bitvy. Na všech ostatních parkovištích ve městě
lze po celou sobotu 9. září parkovat zdarma.
• Přeprava: Přesun návštěvníků k bojišti na Bochetě a zpět bude
veden po ulici Divadelní a areál Tělovýchovné jednoty. Ze zastávky
v Tyršově ulici před budovou městského úřadu pojedou na Bochetu
dva autobusy, přeprava bude pro veřejnost bezplatná.
• Bezpečnost: Renesanční Stará pošta na Masarykově náměstí
prochází rekonstrukcí. Během stavebních prací bylo zjištěno, že
stávající statické zajištění podloubí je nefunkční. Základy budovy
je nutné zpevnit, sanace památkově chráněného objektu se bude
dokončovat v průběhu září. Fasáda Staré pošty bude do Slavnosti
města z velké části opravena, pilíře budovy však budou ještě oploceny. Vzhledem k tomu, že slavnost navštěvuje velký počet lidí,
prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti.

Partneři Slavnosti města

Loučka žije kulturou
Tři velmi úspěšné akce uspořádal v dubnu a květnu osadní výbor
místní části Loučka se svými partnery. Nejprve se v sále orlovny uskutečnilo představení populární divadelní hry Záskok autorů Zdeňka
Svěráka a Ladislava Smoljaka. Při vystoupení mladého souboru Pasáž
se dobře bavila téměř stovka návštěvníků.
V předvečer Prvního máje osadní výbor s Českým svazem chovatelů
pozvaly děti i jejich rodiče na Slet čarodějnic s doprovodným programem a soutěžemi. Desátého května zavítalo do Klubu seniorů na čtyřicet žen, aby zhlédly kulturní program ke Dni matek, pořádaný ve
spolupráci s místní organizací Českého svazu žen. Účinkovala v něm
skupina seniorek Holky z naší školky a především děti z mateřské
školy. Všechny ženy dostaly od předsedy osadního výboru květinu,
od spolupořadatelů občerstvení a od dětí keramické srdíčko.
Všechny uvedené akce byly spolufinancovány z rozpočtu města. Stejně tomu bude v pátek 2. června při akci ke Dni dětí v orlovně a v sobotu 10. června při tradičním Dni Loučky (o této akci podrobněji v rubrice
Pozvánky na straně 12).
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru

ZUZY CZ s. r. o., Lékárna „U Černého orla“, STAVBAŘ – výrobní družstvo,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.,
Kuchyňské studio a e-shop Housemode, Komerční banka a. s., Občerstvení K+K,
Cukrárna SAURO, Andrej Droščín pizzerie Oskar, Restaurace Máj
Novojičínský zpravodaj
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Jubileum městského muzea a knihovny
K nejstarším paměťovým institucím v Novém Jičíně se řadí
knihovna a muzeum. Obě původně městské instituce si připomínají
sto třicet let svého trvání.
Předchůdcem nynějšího muzea bylo školní muzeum Wilhelma
Kattauera (1798–1866), který v polovině devatenáctého století shromáždil při nižší reálce bohatou sbírku různých vzorků dřevin, ornitologických preparátů, minerálů a měkkýšů. Patřily mezi ně také
preparáty savců a dalších druhů zvířat, z nichž část se dodnes
nachází v přírodovědném kabinetu zdejšího gymnázia.
Zrod muzejní činnosti
O této skutečnosti informoval zápis ze 14. února 1861, který můžeme považovat za počátek muzejní činnosti v Novém Jičíně. V roce
1875 však obecní zastupitelstvo rozhodlo o ukončení provozu tohoto
muzea a předání jeho sbírek jako učební pomůcky nižší reálce.
Přesto zájem o vznik městského muzea neutuchal. V místním tisku
jsou záznamy z období před rokem 1887, jež hovoří o sbírkotvorné
práci muzejního spolku (Musealverein), zvláště pak jsou citována
jména novojičínského děkana Josepha Proroka a Dr. Augusta Bielky
von Karltreu, osobního lékaře císaře Františka Josefa I.
Právě tento náš rodák se na sklonku devatenáctého století stal největším mecenášem, který dopomohl k otevření se muzea veřejnosti.
Události se daly do pohybu v září 1887. Ve čtvrtek 8. září 1887 přicestoval Dr. August Bielka do Nového Jičína ke své rodině a v rodném
městě se zdržel do další středy. Děkanu Josephu Prorokovi předal
sbírku minerálů, která měla posloužit k založení městského muzea.
Výzva a komitét
Následně na 39. zasedání městského zastupitelstva, které 21. září vedl starosta JUDr. Hugo Fux,
hoteliér a člen obecního výboru Hermann Schuster
v pátém bodě jednání přednesl návrh na založení
městské knihovny a městského muzea. Na následující schůzi 13. října byl zřízen Muzejní komitét.
Jeho členy byli děkan Joseph Prorok, místostarosta
JUDr. Heinrich Preisenhammer, hoteliér Hermann
Schuster, profesor Friedrich Hirth, profesor TheoKustod městského dor Pulitzer, odborní učitelé Anton Bauer a Josef
muzea Anton Bauer Kraus. Bohužel, s výjimkou záznamu v tehdejších
novinách Neutitscheiner Wochenblatt se zakládací
(1851–1933).
Foto: Státní okresní listina nebo protokol nedochovaly.
archiv
Trvalo však ještě další dva roky, než byly muzejní
sbírky zpřístupněny veřejnosti. Ze zpráv se dozvídáme, že v sobotu
15. června 1889 večer opět navštívil své rodné město Dr. August Bielka,
aby se znovu angažoval ve věci založení městského muzea. Shromážděná
sbírka více než šesti set mineralogických exponátů jej nadchla, a proto
se zavázal, že do nově vznikajících muzejních sbírek daruje vlastní předměty etnografického, mineralogického a uměleckého charakteru.
Rodáci jako mecenáši
V říjnu téhož roku se Dr. Bielka ve věci zřizovaného muzea opět
objevil v Novém Jičíně. Pokračoval v kompletaci mineralogické
sbírky muzea, která se stala jednou z největších v regionu. Sbírka
zahrnovala 3 100 exponátů pocházejících ze sběrů pátera Dominika
Bilimka, děkana Josepha Proroka a Dr. Bielky.
Další novojičínský rodák, kustod Univerzitní knihovny ve Vídni
Dr. Wilhelm Haas, předal Dr. Bielkovi pro potřeby nově vznikajícího
muzea soubor čtyř set otisků mincí a pečetí, které doplnily početnou
Bilimkovu sbírku. Dr. August Bielka se stal „hlavním mecenášem“
Městského muzea v Novém Jičíně, definitivně umístěného do budovy
Zemské vyšší reálky na tehdejším Döpperringu.
Slavnostní otevření muzea proběhlo ve středu 26. prosince 1889
v 10:30 hodin za přítomnosti c. k. okresního hejtmana Adama hraběte
Romera, c. k. prezidenta krajského soudu Ignaze Czibulky, starosty
JUDr. Huga Fuxe, představitelů města, městského děkana, ředitele
zemské reálky včetně učitelského sboru a četných dárců a mecenášů.
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Muzeum od roku 1889 působilo v budově Zemské vyšší reálky.
Foto: Muzeum Novojičínska

Geologický kabinet městského muzea kolem roku 1900.
Foto: Muzeum Novojičínska

Prvním kustodem muzea se stal profesor Friedrich Hirth. Později jej
vystřídali ředitel Anton Bauer a učitel Karl Peschke. Pro veřejnost bylo
muzeum otevřeno od 28. prosince téhož roku. Souběžně s ním byla
zřízena muzejní knihovna. Městské muzeum v Novém Jičíně se tak
vydalo na novou cestu svého působení, která ho před druhou světovou
válkou přenesla do objektu bývalého Tereziánského zámku. Nyní, sto
třicet let od svého založení, se pod názvem Muzeum Novojičínska řadí
mezi nejvýznamnější paměťové instituce ve střední Evropě.

Čelní představitelé druhého Muzejního spolku v ateliéru malíře Huga Baara
v roce 1911.
Foto: Muzeum Novojičínska

Novojičínský zpravodaj

Září 2017
Cesta za knihou
Městská lidová knihovna to měla složitější. Její přírůstky byly
podobně jako u muzejních sbírek pravidelně prezentovány
v místním tisku. K otevření knihovny pro veřejnost v jednom
z domů na tehdejším Kostelním náměstí však došlo až v roce
1898.
Jejím správcem se stal učitel Johann Klement, jenž měl na starost okolo dvou tisíc knižních svazků. Jeho následovník Heinrich
Rossipal měl pod svým vedením šest knihovníků. Vedle této

městské veřejné knihovny existovaly také školní knihovna vyšší
zemské reálky a takzvaná Škodova knihovna v Loučce.
Existence městské knihovny se vlivem dramatických událostí
uzavírá v roce 1945. Až v šedesátých letech minulého století byla
jako okresní knihovna znovu otevřena pro veřejnost v nových prostorách Osvětového domu ve Slovanské ulici. Po reorganizaci veřejných knihoven v roce 1993 vzniká opět Městská knihovna v Novém
Jičíně, roku 2002 přemístěná do Czeicznerovy vily v Husově ulici.
Radek Polách a Irena Jašíková, Muzeum Novojičínska

Důstojná „Capella Hispanica
Na sklonku listopadu 1726 se zraky novojičínských věřících i úředníků olomoucké konzistoře upíraly k budově fary. Za jejími zdmi
právě sváděl svůj poslední zápas místní rodák, těžce nemocný kněz
a farář Pavel Josef Běhal.
Ještě v květnu téhož roku obdržel od olomoucké konzistoře svolení
sloužit mši u přenosného oltáře v dřevěné kapličce tyčící se nad
masovými hroby vojáků, popravených v červnu 1621. Obraz Panny
Marie Bolestné od Gottfrieda Köcka, zdobící od roku 1668 interiér
kaple, přitahoval věřící z města i okolních vesnic panství. Farář toužil
postavit pro novojičínskou Bohorodičku mnohem důstojnější stánek.
Na jaře roku 1724 nemohl tušit, že jej smrt zastihne právě v době
jeho dostavby. Slavnostní benedikce kaple, kterou ve svém testamentu
nazval „španělskou“ (Capella Hispanica), se Pavel Josef Běhal již
nedočkal. Čtrnáct dní před smrtí se u jeho lůžka sešli zdejší kooperátor
Josef Kunert a kaplan Josef Ignác Kresta, aby vyslechli a dosvědčili
poslední vůli umírajícího kněze. Ten odkázal mimo jiné na úspěšné
dokončení důstojné stavby pro mariánský obraz částku třicet zlatých.
Obraz antické smrti
Záznam z posledních těžkých minut jeho pozemské pouti se
dochoval v listu děkana Františka Nedomana, který o smrti jednoho
ze svých duchovních pastýřů informoval v závěru listopadu 1726
olomouckou konzistoř. Na pozadí řádků Nedomanova textu se rýsují

Kaple Bolestné Panny Marie zvaná Španělská na vedutě z roku 1744.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Tatáž kaple na vedutě z roku 1882.

Foto: Muzeum Novojičínska

nelehké okamžiky duševního i tělesného zápasu barokního kněze,
k jehož dramatizaci využil vzdělaný děkan z nedalekého Valašského
Meziříčí svou výřečnost i zalíbení v antické mytologii.
Smrt si přišla pro novojičínského faráře 25. listopadu 1726 okolo
čtvrté hodiny odpoledne a jako „krutá Libitína“, třímající pověstnou
kosu, jej vytrhla z náruče jeho farnosti i přátel z řad okolního kléru.
Obraz antické smrti, představující pohřební bohyni s černými křídly
jako dravce vznášejícího se nad tělem umírajícího, byl však v Nedomanově podání rychle vystřídán mnohem krutější realitou Starého
zákona.
Tvář novojičínského faráře, upoutaného již několik měsíců na
lůžko, připomínala spíše mrtvého než živého, což děkan doložil zvoláním z 19. verše knihy Jób: „Jsem vyzáblý, kost a kůže, vyvázl jsem
jenom s kůží kolem zubů.“ Právě v oněch letních a podzimních měsících, kdy Pavel Josef Běhal umíral, dokončovali řemeslníci hrubou
stavbu kaple. Na konci listopadu roku 1726 stála v místech původních
masových hrobů španělských a neapolských žoldnéřů již nová zděná
stavba, nahrazující původní dřevěnou kapli.
Prosebné procesí i požehnání
Na začátku prosince roku 1726 se v prostorách novojičínské fary
usadil Jan František Hertl, který převzal nejen pastorační povinnosti
svého předchůdce, ale rovněž závazek dokončit stavbu kaple. První
věřící mohli obdivovat nový liturgický prostor 5. května 1727. Toho
dne stoupalo od bran farního kostela směrem ke Španělské kapli
jedno z prosebných procesí, vedené farářem Janem Františkem
Hertlem.
Začátkem září téhož roku získala novojičínská farnost svolení olomouckého biskupa a kardinála Wolfganga Hanibala Schrattenbacha
k užívání stavby a mohlo se přistoupit k jejímu požehnání. Ke slavnostní benedikci zavítal 24. září 1727 do města děkan z Valašského
Meziříčí Jan Jiří Bauhofer, kterému během obřadu asistovali zdejší
farář i kaplan. Na kazatelnu vystoupil novojičínský kooperátor Josef
Tadeáš Kunert.
I přes požehnání a společné modlitby neumožňovaly tyto obřady
trvale uchovávat ve svatostánku kaple Nejsvětější svátost. Trvalým
příbytkem eucharistického Krista se Španělská kaple stala až po
slavnostní konsekraci, které se v roce 1742 ujal olomoucký biskup
Jakub Arnošt hrabě z Lichtenštejna.
Zdeněk Orlita, Muzeum Novojičínska
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web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Úterý 12. září v 19 hod. • Jaroslav Foglar: RYCHLÉ ŠÍPY • Legendární představení Slováckého divadla.
■ Pátek 15. června v 19 hod. • KRASAVICE INTERKONTINENTÁLNÍ
– ARTE ET MARTE • Náhradní termín za zrušená představení 22. 2.
a 12. 6. Klaunské duo o přátelství. Anna Polívková a Martha Issová
v autorském představení.
■ Čtvrtek 21. září v 19 hod. • Antonín Dvořák: RUSALKA • Jedna
z nejkrásnějších a nejhranějších českých oper. Režie: Ilja Racek.
Připravujeme:
■ Čtvrtek 5. října v 19 hod. • Keith Huff: DEŠTIVÉ DNY • Drsná a emotivní inscenace o přátelství, vině a odpuštění. Herecký dvojkoncert na
scéně o dvou židlích. Režie: Janusz Klimsza. Hrají: Richard Krajčo a David
Švehlík.
■ Pátek 6. října v 18 hod. • LiStOVáNí.cz: ROBERT FULGHUM jako
OPRAVÁŘ OSUDŮ • Nové autorovo turné po Česku a představení
z knihy CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL. Účinkují: Věra Hollá a Alan
Novotný (alternace Jiří Ressler).
■ Neděle 8. října v 16 hod. • Karel Čapek, František Tománek, Marek
Zákostelecký: DÁŠEŇKA • Ve svérázné adaptaci nahradila psí mámu,
foxteriérku Iris, hned trojice maminek. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 9. října v 19 hod. • Eduardo De Filippo: FILUMENA MARTURANO • Náhradní termín za zrušené představení 10. 4. Vyprodáno.
■ Úterý 10. října v 19 hod. • Jan Mikulášek, Dora Viceníková a kolektiv: HAMLETI • Původní inscenace na téma hereckého života, hraní,
předstírání a markýrování. Režie: Jan Mikulášek. Hrají: Jana Plodková,
Petr Čtvrtníček, Jiří Vyorálek, Honza Hájek, Jakub Žáček/Jiří Černý, Ivan
Lupták, Václav Vašák. Předplatné skupiny B.
■ Pátek 13. října v 18 hod. • JANÁČKOVA FILHARMONIE • Kruh
přátel hudby.
■ Středa 18. října v 19 hod. • RADŮZA s kapelou • Koncert známé
písničkářky, instrumentalistky a skladatelky – písně z posledního alba
Marathon – příběh běžce, z prvních desek i novinky.
■ Pátek 27. října v 19 hod. • Tracy Letts: ZABIJÁK JOE • Kultovní
tarantinovský kousek o velmi svérázné rodince a ještě svéráznějším
způsobu, jak zatočit s dluhy. Režie: Petr Svojtka. Hrají: Igor Chmela,
Ivana Jirešová, Marek Taclík, Ivan Lupták, Anna Fialová. Předplatné skupiny P.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM • Pondělí 4. září v 17:30 hod.
• Neděle 10. září v 17:30 hod. • Legendární hrdinové přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. 85 min., česky.
LOGANOVI PARŤÁCI • Pondělí 4. září ve 20 hod. • Vlastní anti-verze
režiséra Stevena Soderbergha k jeho slavné Dannyho lupičské trilogii.
Komedie,119 min., titulky.
PO STRNIŠTI BOS • Úterý 5. září v 17:30 hod. • Středa 6. září ve
20 hod. • Očekávaný snímek otce a syna Svěrákových. Komedie,
drama, 111 min., česky.
TULIPÁNOVÁ HOREČKA • Úterý 5. září ve 20 hod. • Středa 6. září
v 17:30 hod. • Nizozemsko, počátek sedmnáctého století, tulipánová
mánie, mladý zamilovaný pár a naděje společné budoucnosti. Romantické drama, 105 min., titulky.
TEMNÁ VĚŽ • Čtvrtek 7. září v 17:30 hod. • Ambiciózní a rozsáhlý
příběh Stephena Kinga konečně na filmovém plátně. Akční, dobrodružný, 91 min., titulky.
TO • Čtvrtek 7. září – pátek 8. září ve 20 hod. • Pondělí 11. září –
úterý 12. září ve 20 hod. • Hororový thriller na motivy románu Stephena
Kinga. Mysteriózní horor, 135 min., titulky.
BABY DRIVER • Pátek 8. září v 17:30 hod. • Mix akce, muzikálu a komedie od režiséra Edgara Wrighta. • Akční krimi, 112 min., titulky.
NEBESKÝ GAUNER • Pondělí 11. září v 17:30 hod. • CIA. Bílý dům.
Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Krimi thriller, 114 min., titulky.
ČERVENÁ • Úterý 12. září v 17:30 hod. • Celovečerní dokumentární
film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně
Červené. Dokumentární, 83 min., česky.

10

DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH • Středa 13. září ve 20 hod. •
Záznam dvou koncertů – hity Gilmourovy sólové kariéry i klasiky
z vrcholných let Pink Floyd. Hudební, 120 min.
NEJSLEDOVANĚJŠÍ • Čtvrtek 14. září – sobota 16. září
v 17:30 hod. • Středa 27. září v 17:30 hod. • Šest největších hvězd
českého youtubingu v jedinečném dokumentu. Dokument, 90 min.,
česky.
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? • Čtvrtek 14. září – pátek 15. září
ve 20 hod. • Reese Witherspoon se po rozchodu ocitne v obležení
mužů a život se jí obrátí naruby. Romantická komedie, 97 min., titulky.
AMERICKÝ ZABIJÁK • Sobota 16. září – neděle 17. září
ve 20 hod. • Pondělí 18. září v 17:30 hod. • Podle špionážního románu American Assassin známého amerického spisovatele Vince
Flynna. Akční thriller, 112 min., titulky.
EMOJI VE FILMU • Neděle 17. září v 17:30 hod. • Výprava do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. Animovaná komedie, 91 min., dabing.
VÍNO NÁS SPOJUJE • Pondělí 18. září ve 20 hod. • Úterý 19. září
v 17:30 hod. • Šarmantní tragikomedie pro všechny milovníky francouzského vína. Komediální drama, 113 min., titulky.
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA • Úterý 19. září ve 20 hod. • Pokračování velmi úspěšného hororu z roku 2014. Mysteriózní horor,
109 min., titulky.
ZABIJÁK & BODYGUARD • Středa 20. září v 17:30 hod. • Nejlepší
bodyguard na světě dostane nového klienta – nájemného vraha, kterého má chránit. Akční komedie, 118 min., titulky.
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ • Středa 20. září ve 20 hod.
3D • Arnold Schwarzenegger ve své nejikoničtější roli Terminátora
v digitálně remasterované 3D verzi filmu. Akční sci-fi thriller, 137 min.,
titulky.
LEGO® NINJAGO® FILM • Čtvrtek 21. září, pátek 22. září a neděle
24. září v 17:30 hod. • Sobota 23. září v 15 hod. • Sobota
23. září v 17:30 hod. 3D • Úterý 26. září v 17:30 hod. • Čtvrtek
28. září a sobota 30. září v 15 hod. • Filmové dobrodružství ze světa
Lego Ninjago. Animovaná komedie, 97 min., dabing.
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH • Čtvrtek 21. září, pátek 22. září a neděle 24. září ve 20 hod. • Sobota 23. září ve 20 hod. 3D • Pondělí
25. září v 17 hod. • Úterý 26. září ve 20 hod. • Středa 27. září ve
20 hod. 3D • Základna Kingsmanů je zničena a celý svět držen jako
rukojmí. Cesta zavede Kingsmany do USA, kde objeví spřátelenou
špionážní organizaci. Akční komedie, 141 min., titulky.
BRAZIL • PROJEKT 100 • Pondělí 25. září ve 20 hod. • Dystopická
sci-fi klasika míchající Orwella, Gilliama a Felliniho. Sci-fi, 143 min.,
titulky.
PO STRNIŠTI BOS • BIO SENIOR • Středa 27. září ve 13 hod. •
Anotace viz výše.
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR • Čtvrtek 28. září – neděle 1. října
v 17:30 hod. • Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí
převratných událostí v letech 1947–1953. Drama, 116 min., česky.
DOBRÝ ČASY • Čtvrtek 28. září – pátek 29. září ve 20 hod. • Drsná
i groteskní kriminálka o bratrské lásce. Krimi drama, 100 min., titulky.
WIND RIVER • Sobota 30. září – neděle 1. října ve 20 hod. • Drsná
kriminálka o tom, jak stopař Cory a agentka FBI loví vraha, skrývajícího
se v nejopuštěnější části USA. Akční mysteriozní krimi, 107 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 10. září – Nová galerie • ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ. LES NA KRAVAŘSKU MEZI STŘEDOVĚKEM A INDUSTRIALIZACÍ
• Mezioborová výstava o historii krajiny na příkladu
lesa na Novojičínsku.
■ Do neděle 24. září – Rytířský sál • MIROSLAVA JANOUŠKOVÁ –
VÝBĚR Z DÍLA • K životnímu jubileu novojičínské výtvarnice.
■ Středa 27. září – čtvrtek 4. ledna • Nová galerie • JAN ZEMÁNEK
– SKULPTURY A OBJEKTY • K životnímu jubileu novojičínského výtvarníka. Vernisáž 26. 9. v 17 hod.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–17 hod.,
sobota, neděle, svátky – 9–16 hod.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ KŘÍDA • Pátek 15. září – Masarykovo
náměstí • Tvořivá akce pro veřejnost, děti z mateřských a základních
škol a školních družin.
■ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VE FOKUSU • Pondělí 18. září –
čtvrtek 21. září • Informativní zahajovací schůzky. Pro velký zájem doporučujeme zaregistrovat přihlášku co nejdříve. Nabídka kroužků a kurzů
a přihláška jsou na našem webu.
■ BĚH NOVOJIČÍNSKÝM PARKEM • 28. září v 9 hod – Smetanovy
sady • Závod pro širokou veřejnost. Bohatý doprovodný program. Děti
zdarma, dospělí 50 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Pátek 1. září – úterý 26. září •
Městská knihovna • GENERÁL LAUDON JEDE
PŘES VESNICI • Mezníky Laudonova života a panely
s ukázkami z jeho sbírky vojenských plánů a map.
■ Sobota 9. září – úterý 26. září • Výstavní síň
Stará pošta • GENERÁL LAUDON A TI DRUZÍ •
Výstava o slavném vojevůdci a lidech, kteří jej během
jeho výjimečného života i po něm obklopovali.
Akce:
■ Pátek 8. září v 19 hod. • Masarykovo náměstí
• KACZI/VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY • Předvečer Slavnosti města.
■ Sobota 9. září v 9 hod. • Masarykovo náměstí • SLAVNOST MĚSTA
NOVÝ JIČÍN • Závěrečný koncert: Vojtěch Dyk & B-Side Band, bandleader Josef Buchta, Circus Brothers.
■ Sobota 9. září 2017 v 11:30 hod. • Bojiště Bocheta • VIVAT LAUDON
• Bitva sedmileté války.
■ Sobota 16. září v 18 hod. • Amfiteátr Skalky – terasa • SKALKY
OLDIES ROCK • Tradiční ukončení letní sezony.
■ Pondělí 18. září v 18 hod. • Klub Galerka • SÁM SEBOU BÝT –
VERŠE JOSEFA KAINARA • Literárně-hudební večer. Více informací
v rubrice Pozvánky na straně12.
■ Úterý 19. září v 16 hod. • Městská knihovna • USNADNĚTE SI
PAMATOVÁNÍ • Přednáška. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace
v oddělení pro dospělé čtenáře nebo na telefonu 556 709 840. Vstupné
40/60 Kč. Více informací na straně 4.
■ Pátek 22. září ve 20 hod. • Klub Galerka • JAZZ KLUB & LINWOOD LEE TAYLOR TRIO (USA/CZ) • Americký bluesman a bluesrocker spíše hendrixovského střihu poprvé na českém turné. Vstupné
150/180 Kč.
■ Pátek 29. září ve 20 hod. • Klub Galerka • JAZZ KLUB & BEN HOLDER & PETR BENEŠ DUO (UK/CZ) • Jazzový koncert pro housle a piano. Vstupné 100/150 Kč.
KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017–2018
Jazyky
■ Angličtina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Němčina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Italština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Španělština pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Francouzština pro dospělé – 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Nově
■ Výtvarný kurz aneb Kresbou pro radost
(16 lekcí po 2 hodinách, jedna lekce týdně)
■ Kurz fotografování pro začátečníky
(10 lekcí po 3 hodinách, jedna lekce týdně)
■ Daňová evidence, daně a jak na ně
(8 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Záhady a taje účetnictví podnikatele
(15 lekcí po třech vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)

Novojičínský zpravodaj

■ Kurz jazyka esperanto
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Něco navíc
■ Kurz tvůrčího psaní
(15 lekcí po 2 hodinách, jedna lekce týdně)
■ Kurz znakového jazyka pro začátečníky
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Kurz hry na kytaru
(28 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně)
Informace a přihlášky na výše uvedených kontaktech, na telefonu
733 165 448 a e-mailu domitrova@mksnj.cz. Uzávěrka přihlášek bude
30. září.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Pondělí 4. září – sobota 30. září – galerie Návštěvnického centra
• PARTNERSTVÍ S ÉPINALEM • Fotografie dokumentující deset let
výměnných pobytů s francouzským městem.
■ Úterý 5. září – čtvrtek 30. listopadu – placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • VZPOMÍNKA NA STARÉ ČASY • Stará rádia
ze sbírky Lubomíra Maliny a Petra Janouška. Vernisáž 4. září v 17 hod.
Návštěvnické centrum nabízí
• Interaktivní expozici klobouků a expozici Generál Laudon
• Komentované procházky městem s průvodcem
• Kostýmově laděné procházky městem pro školy a školní
družiny
• Rádi vám poradíme a odpovíme na dotazy, týkající se turistiky, města,
firem a služeb apod
• Půjčovna trekových holí a disků na discolf
• Přepážka MHD (čipové karty, jízdní řády, abonentní a rezidentní karty
k parkování)
• Prodejna klobouků a stylová kavárna
• Bezbariérový přístup v celé budově.
Novinky
• Zkuste Bylinkový pozdrav z Nového Jičína – Čaj s jitrocelem výrobce
Mamma Tea z Morávky.
• Rozšířili jsme prodejní nabídku turistických a cykloturistických map.
• Pamětní medaile generála Laudona ke 300. výročí jeho narození –
v prodeji od září.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8–17 hod. • Sobota, neděle 9–16 hod.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce v neděli 3. září v 7:30 hodin do
farního kostela Nanebevzetí Panny
Marie na vzpomínkovou mši za Františka Hrachovce, významného
řezbáře a rodáka z Kojetína u Nového Jičína, u příležitosti
150. výročí jeho narození. Zároveň zveme na 24. městskou slavnost
Nového Jičína ve dnech 8. a 9. září. V baště městského opevnění
můžete v sobotu 9. září zhlédnout projekci ke 200. výročí narození
Karla von Schwarze, stavitele železnic a rodáka ze Žiliny u Nového
Jičína, a pod názvem Akce světla výstavu spolku výtvarných umělců Arkáda, jejíž vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. září v 17 hodin.
Během městské slavnosti se budete moci opět vydat Po stopách
rodáků – stezka městem od pamětní desky k desce. A jako každý
rok bude příležitost setkat se s našimi přáteli a ochutnat místní
specialitu zvanou Alexandrova klobása. Od 13. do 17. září následuje poznávací zahraniční cesta do rakouského Salzburgu po stopách barona Karla von Schwarze a dalších novojičínských rodáků.
V sobotu 23. září ve 14 hodin zveme veřejnost na malou slavnost
odhalení pamětní desky na domě v Hoblíkově ulici 34 (naproti
Základní školy Komenského 66) čestnému občanu města Maxi
Mannheimerovi – více v rubrice Pozvánky na straně 12.
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Pozvánky
• Jak chutná hudební Amerika
Dvě zajímavé akce pořádají v září místní hudební kluby. V sobotu
9. září od 14 hodin se v Rock baru Eso a Acousticu uskuteční Whiskey
a fazole – první moravský Southern Rock and Blues festival, věnovaný
čtyřicátému výročí tragického úmrtí zpěváka Ronnieho Van Zanta
z kapely Lynyrd Skynyrd a nedávnému skonu Gregga Allmana ze skupiny The Allman Brothers Band. Vystoupí kapely Bluesquare (NJ),
Rusty Nail (Brno), The Again (Olomouc), LO a The Calling Heart (Kopřivnice), Stetson (Rožnov p. R.), Rock Vixen, Štěpán Gruchala, Dobrozdání
(Opava), Péťa Šimíček a přátelé (NJ). V sobotu 23. září ve 20 hodin
si v Acousticu můžete poslechnout koncert americké zpěvačky Joyce
Hurleyové, kterou doprovodí Joe After Trio.
• Kainar v premiéře Literárního klubu
Literární klub při městské knihovně srdečně zve veřejnost v pondělí
18. září v 18 hodin do klubu Galerka na premiéru literárně-hudebního
pořadu Sám sebou být, veršů Josefa Kainara. Scénář a režie Jana
Homolová a Jiří Prokeš, recitují Eva Davidová, Jan Holeček a Jiří Prokeš,
hudební spolupráce Lucie Zelenková. Vstupné 50 Kč, senioři 30 Kč.
• Příležitost pro sběratele
Setkání sběratelů známek, mincí, pohlednic, odznaků a jiných předmětů
se uskuteční ve středu 20. září od 14:30 do 17:30 hodin v Klubu seniorů
v ulici Msgr. Šrámka 13. Pro účastníky je to příležitost k prodeji přebytků
a nákupu nových přírůstků do jejich sbírek. Vstup bude volný.
• Pocta Maxi Mannheimerovi
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve veřejnost v sobotu
23. září ve 14 hodin na odhalení pamětní desky na domě v Hoblíkově
ulici 34 (naproti Základní školy Komenského 66), kde do roku 1939 žil
zdejší rodák, židovský spisovatel a malíř, pamětník holocaustu, přeživší
pobyt v několika koncentračních táborech, neúnavný bojovník proti
fašismu, nenávisti, antisemitismu a xenofobii, čestný občan města
Max Mannheimer. Zazpívá pěvecký sbor Ondráš, projev přednese
Karel Chobot.
• Podzim s Muzejní školou
Třetí cyklus Muzejní školy (nejen) pro seniory uspořádá Muzeum
Novojičínska od 2. října do 27. listopadu. Účastníci vyslechnou devět
přednášek z historie, archeologie, národopisu, geologie či genealogie.

Vybírat budou moci vždy mezi dvěma termíny – od 9 do 11 hodin
a od 13 do 15 hodin. Přednášky budou probíhat v Trámovém sále
Žerotínského zámku. Závazné přihlášky formou zápisu přijímá pokladna
v Žerotínském zámku v pracovní dny od 1. do 15. září od 8 do
17 hodin (kromě pondělí). Cena celého cyklu přednášek je 300 Kč.
Přihláška bude platná až po zaplacení kurzovného. Kapacita je omezena
na čtyřicet míst pro jednu skupinu. Více informací získáte na
www.muzeumnj.cz nebo na telefonu 556 701 156.
• Den otevřených dveří v poradně
Zájemcům o adopci nebo pěstounskou péči o dítě i široké veřejnosti
bude určen Den otevřených dveří, který ve čtvrtek 5. října od 9 do
16 hodin uspořádá zdejší Rodinná a manželská poradna působící ve
Štefánikově ulici 7. V 16 hodin se zde uskuteční přednáška na téma
První rok – základ života. Pracovnice poradny Kateřina Niklová bude
hovořit o potřebách malých dětí, důležitosti jejich naplňování a vlivu
jejich nenaplnění na budoucí život dítěte. Součástí přednášky bude
beseda s pěstounkou na přechodnou dobu, Lenkou Kubešovou.
• Koncertní hold Otci vlasti
Vivat Carolus Quartus – takový je název koncertu pro kytaru a lidský
hlas v podání Štěpána Raka a Alfréda Strejčka, který se uskuteční
v pondělí 9. října v 18 hodin v kině Květen. Koncert vzdá hold Otci
vlasti, císaři a králi Karlu IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození.
Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. září v knihkupectví na Masarykově náměstí 9, e-mail fialovajana@tiscali.cz, telefon 725 521 362.
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

Upozornění
Zahrádkáři nabízejí moštování
Spolek zahrádkářů města Nového Jičína oznamuje, že pravidelné
moštování ovoce zahájí v sobotu 16. září v 8 hodin v moštárně
v budově pošty v Loučce. Zájemci mohou její služby využít každou
sobotu od 8 do 14 hodin. Zpracování výpěstků bude probíhat
podle zájmu občanů, předběžně do konce října. Termín moštování
lze dohodnout s Janem Orlitou na telefonu 737 177 873. Ceny zůstávají na loňské úrovni.

Sport
ným světovým šampionem se stal Jakub Kovařík, jenž ve stometrových
Světové úspěchy ploutvařů
sprintech na hladině i pod vodou překonal české juniorské rekordy.
Šest medailí přivezli ploutvaři zdejší Laguny ze dvou vrcholných světových soutěží. Dva cenné kovy vybojoval na Světových hrách v polské
Vratislavi vlajkonoš české výpravy Jakub Jarolím – stříbro na padesátimetrové a bronz na stometrové kraulařské trati se dvěma ploutvemi
a šnorchlem. Oba výkony navíc vyšperkoval novými národními rekordy.
Se dvěma zlatými a stejným počtem bronzových medailí se naši ploutvaři vrátili z juniorského mistrovství světa v ruském Tomsku. Dvojnásob-

Bronz přidal Kovařík ve štafetovém závodu na čtyři krát sto metrů
kraulem v krátkých ploutvích, v němž startoval společně s oddílovým
kolegou Jakubem Klimparem, Danielou Uhlířovou a Terezou Crhonkovou. O rok mladší Klimpar poprvé v kariéře vystoupal na světovém
šampionátu na stupně vítězů také v individuální disciplíně, když padesátimetrový kraul v krátkých ploutvích dokončil na třetím místě. O další
kov jej na stometrové trati nejspíše připravil předčasný odskok při
startu. Postup do finále a medailový souboj v jeho nejsilnější disciplíně
by Jakuba jinak neminuly.
Novojičínský zpravodaj, s použitím tiskových zpráv

Discgolfisté ovládli Hostačov

Jakub Jarolím stál na Světových hrách dvakrát na stupních vítězů.
Foto: archiv Českého olympijského výboru
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Discgolfový turnaj EuroTour Chateau Hostačov Open 2017 proběhl
o druhém srpnovém víkendu na jediném profesionálním hřišti u nás.
V konkurenci závodníků z devíti zemí skvěle obstál Přemysl Novák
z novojičínského klubu Moravian Gators, jenž zvítězil v kategorii Open
o pouhý bod před svým bratrem Kryštofem. Kategorii Advanced vyhrál
po napínavém finále Petr Masník, soutěž juniorů suverénně ovládl
Bohdan Bílek, jenž stanovil nový rekord hřiště a zahrál nejlepší celkový
výsledek napříč všemi kategoriemi. Třetí příčku obsadil Šimon Galia.
Nejlepší hráče oddílu a jejich soupeře budete moci sledovat 30. září
a 1. října na Svinci při závěrečném závodu české discgolfové ligy.
Petr Masník, Moravian Gators
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

SEŘ IZ OVAČ
Nabízíme: 22 000–26 000 Kč, závodní stravování,
příspěvky na sport, kulturu a volný čas, penzijní
připojištění a další beneﬁty.

Máte zájem o práci
vonící kávou?

Gabriela Vyskočilová manažer inzerce
tel.: 545 240 117, mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský
zpravodaj

Zašlete svůj životopis na
Aneta.Cigankova@JDEcoffee.com
nebo na Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s. r. o.,
Sokolská 582,
757 01 Valašské Meziříčí.
Pro více informací volejte 734 422 272.

Kavárna
a Penzion U Dubu
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín

Zveme vás k návštěvě
naší nekuřácké kavárny

Tel.: +420 773 134 987
www.penzion-udubu.cz
14
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Fotosoutěž čtenářů – 77. kolo
Pokud jde o počet zaslaných snímků, letošní září –
stejně jako v předchozím
roce – patří k nejchudším.
Naši fotoamatéři zřejmě
častěji než dříve „loví“
v exotických končinách.
I tak ale bylo z čeho vybírat.
1. místo po čase opět získává Jan Kopera – dostat
radniční věž do bubliny
se nepodaří každý den.
2. místo si po zásluze odnáší Adriana Müllerová, která svým snímkem mimo
jiné prokazuje výborný
postřeh.
3. místo náleží Daniele
Mikulové za ojedinělý
snímek z nové „domkové“ zástavby, který by
sem mohl přilákat i další
fotoamatéry hledající
nové záběry.
Pavel Wessely
1. místo: Jan Kopera

3. místo: Daniela Mikulová

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 hodnotitelé určení
redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze
jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.
2. místo: Adriana Müllerová

Uzávěrka příštího čísla bude 18. září ve 12 hodin.
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 9/2017 vyšlo 24. 8. 2017, distribuce 30. 8.–1. 9. 2017. V případě
problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237. Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212. Šéfredaktorka:
M. Machková. Redakční rada: J. Dvořák, K. Chobot, P. Orság, P. Wessely, R. Polách, S. Dvořáčková, P. Bártek. Vydavatel: město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Inzerce: G. Vyskočilová, tel.: 777 367 085, e-mail: g.vyskocilova@samab.cz.
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