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Slavnost města byla ve znamení Laudona
Nový Jičín má za sebou čtyřiadvacátou městskou slavnost. Byla věnována zejména 300. výročí narození Ernsta Gideona von
Laudona. Na Bochetě proběhla ukázka historické bitvy ze sedmileté války, Laudonovu dobu připomněly také výstava v Radničním
sklípku a přehlídka historických vojsk na Masarykově náměstí. Slavný maršál má na domě, ve kterém zemřel, novou bustu a v jeho
expozici v Návštěvnickém centru přibylo rekordní sousoší vytvořené na 3D tiskárně. Slavnost neopomenula ani další výročí
– 50 let od vyhlášení městské památkové rezervace a 10 let partnerství Nového Jičína s francouzským Épinalem. Tradičně proběhly
kostýmované průvody, řada představení a koncertů. Hlavní večerní koncert namísto Vojtěcha Dyka, který onemocněl, zajistila
slovenská kapela Tublatanka. V předvečer slavnosti vystoupil Václav Neckář se skupinou Bacily. Více informací a snímků na
stranách 6 až 8.
Text: Marie Machková, foto: Rudolf Balon, Jiří Figala a Marie Machková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o vývoji jednoho z nejdůležitějších projektů vedení
města v současném volebním období.
Je jím rozšíření průmyslového parku
o výměře zhruba dvanáct hektarů. Takzvaná druhá etapa započala již v roce
2016, kdy jsme vykoupili šest hektarů
soukromých pozemků (za 22 milionů
korun, tedy za 326 korun za čtvereční
metr) a scelili je s našimi šesti hektary.
Vznikla tak velmi zajímavá plocha pro budoucí investory. Letos
jsme nechali zpracovat dokument Územní studie průmyslové zóny
v Novém Jičíně. Nyní na radnici připravujeme výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení.
Platné územní rozhodnutí je podmínkou k žádosti o finanční podporu od ministerstva průmyslu a obchodu. Vzhledem k velikosti
zóny se můžeme ucházet až o 59 milionů korun. Maximální výše
podpory může činit 75 procent celkových způsobilých výdajů, nejvýše
500 korun na čtvereční metr.
Mezi uznatelné výdaje patří prakticky vše – výkupy pozemků, projektová dokumentace, náklady spojené s výstavbou a zajištěním
přípravy území a technické dopravní infrastruktury. Rada města třináctého září souhlasila se zapojením města do dotačního programu
ministerstva průmyslu a obchodu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury v rámci podprogramu Příprava a rozvoj průmyslových zón.
Po dokončení projektové dokumentace a realizaci výběrového
řízení na dodavatele stavby inženýrských sítí by počátkem roku 2019
měla začít výstavba. Nový průmyslový areál bude investorům k dispozici na přelomu let 2019/2020.
Měl jsem již první jednání s potenciálním investorem. Mimochodem,
na konci minulého roku jsme ke stávajícímu průmyslovému parku
i budoucímu areálu vybudovali doplňkovou infrastrukturu. Ve Hřbitovní ulici jsme nechali postavit nový chodník, autobusové zastávky
a veřejné osvětlení za 10 milionů korun. Nový Jičín tyto peníze získal
darem od Moravskoslezského kraje. Taktéž jsme na přilehlé komunikaci – až po Hermelín ranč, kde končí katastr našeho města –
nechali položit nový asfaltový koberec.
Vážení spoluobčané, rozšíření průmyslového parku není jediný
rozvojový projekt v této části města. Již v příštím roce začne v Propojovací ulici stavba centrální hasičské stanice. Hasičský záchranný
sbor se sem přestěhuje z nevyhovujících prostor ve Zborovské ulici.
Projektu již nic nestojí v cestě, neboť zastupitelé ve veřejném zájmu
schválili bezúplatný převod pozemků pro výstavbu stanice. Projektová dokumentace je již hotova. Centrální hasičská stanice by měla
stát v roce 2019.
V témže roce by mělo být dokončeno i nové výjezdové centrum
rychlé zdravotnické pomoci Moravskoslezského kraje. To bude situováno o několik desítek metrů dále, za stávajícím separačním dvorem.
Zdravotnická záchranná služba se rovněž přestěhuje z nevyhovujících
prostor ve Štefánikově ulici.
Příprava, projednávání a schvalování tohoto investičního záměru
bylo mnohem složitější než u hasičů. Nakonec zastupitelstvo města
schválilo i pro zdravotnickou záchrannou službu bezúplatný převod
pozemků, opět ve veřejném zájmu.
Věřím, že výjezdová centra budou dobře sloužit nejen oběma důležitým složkám záchranného systému, ale zejména občanům Nového
Jičína a okolí.
Jaroslav Dvořák

Evropská cena pro Strom života
Mobilní hospic Strom života z Nového Jičína získal prestižní
Cenu evropského občana, kterou uděluje Evropský parlament.
Společně s Charitou ČR byl jediným českým zástupcem mezi
padesáti oceněnými ze všech zemí Evropské unie.
„Jsem hrdá na to, že Strom života působí v mém regionu a že
Evropská unie uznala jeho přínos pro společnost,“ komentovala
úspěch europoslankyně Kateřina Konečná, jež Strom života na
ocenění navrhla. Organizace podle ní dlouhodobě odvádí skvělou
práci v oblasti, kterou ona považuje za neprávem přehlíženou.
Strom života poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem
a jejich rodinám, jež se rozhodnou pečovat o ně doma. Cílem je
umožnit nemocným zůstat v kruhu svých blízkých a ulevit jim od
bolesti a jiných tělesných i duševních obtíží.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Ocenili Dobrovolníky roku

Pětadvacet organizací se představilo na osmém ročníku
Dne sociálních služeb, který se uskutečnil třináctého září na
Masarykově náměstí. Součástí akce bylo vyhlášení Dobrovolníka
roku. Ocenění je určeno lidem, kteří nezištně pomáhají druhým.
Dobrovolníky roku se stali Marie Daňková za pomoc v charitním
šatníku a zvládání problémových klientů azylového domu, Jaromír Bílý ze Šenova u Nového Jičína za péči o klienty Domova
Duha, Bronislav Tučný z Hustopečí nad Bečvou za dobrovolnictví u stomiků na Novojičínsku a Naděžda Lebedová, jež pracuje na recepci Domova Duha a je rovněž koordinátorkou
dobrovolníků.
Text pod foto: Marie Machková

Noční požár U Jičínky
V Domě s pečovatelskou službou U Jičínky v noci na devatenáctého září hořelo. Oheň vypukl v jednom z bytů. Muže, který
v něm bydlel, odvezla sanitka do nemocnice, odkud jej po ošetření
propustili domů.
Jednou z možných příčin požáru je technická závada na varné
konvici. „Nikdo nebyl vážně zraněn, ani ohrožen na životě. Nájemníkovi poničeného bytu jsme nabídli provizorní bydlení. V krátké
době dostane náhradní byt,“ uvedla místostarostka Blanka Faluši.
Oheň nejvíce zasáhl byt, ve kterém začalo hořet. „V části budovy
žárem popraskaly stupačky s vodovodními trubkami. Po hašení
požáru máme vytopené sklepy. Opravy přijdou na statisíce korun,“
doplnila Eva Friedecká z bytového odboru městského úřadu.
Marie Machková, tisková mluvčí

Od 2. října 2017 vyřídíte kartu ODIS v Informační kanceláři MHD
v Návštěvnickém centru na Masarykově náměstí 45/29.
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Sběr nebezpečného odpadu
Podzimní mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v těchto místních částech a následujících termínech:
Loučka – středa 4. října (od 15:45 do 16:00 hod. parkoviště
u garáží MěÚ, od 16:00 do 16:15 hod. u věžáku č. 275 naproti pneuservisu, od 16:15 do 16:30 hod. u Koruny, od 16:30 do 16:45 hod.
u správní budovy ZD), Kojetín – středa 4. října (od 17:00 do
17:30 hod. křižovatka u autobusové zastávky), Straník – středa
11. října (od 15:45 do 16:15 hod. nad školou, od 16:15 do
16:45 hod. u prodejny Jednoty, od 16:45 do 17:30 hod. odbočka
ke hřišti), Bludovice – středa 18. října (od 15:45 do 16:15 hod. čerpací stanice (Fojtství), od 16:15 do 16:45 hod. autobusová zastávka
u České školy, od 16:45 do 17:30 hod. bývalé čalounictví), Žilina
– středa 25. října (od 15:45 do 16:15 hod.) u hřiště, od 16:15 do
16:45 hod. Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), od 16:45 do
17:15 hod. U Škorňů (Pstruží potok), od 17:15 do 17:30 hod. Beskydská (u skladu CO).
Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů
doklad k ověření jejich bydliště.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Jak využít bývalé zahrady?
Využití bývalých zahrad Základní školy Dlouhá 56 bude námětem
veřejného projednání, které se pro obyvatele sídliště Dlouhá a okolí
uskuteční ve středu 11. října v 16 hodin ve zdejší škole. Zahrady umístěné na parcele 457/1 v katastrálním území Nový Jičín – Dolní Předměstí
škola přestala využívat a letos na jaře je převedla zpět městu.
Radnice se rozhoduje, jak zahrady využít. „Můžeme buď zrušit
oplocení a udělat z nich veřejně přístupné prostranství, nebo plot
zachovat a vybudovat zde takzvané ‚komunitní zahrady‘, na nichž
by lidé bydlící v okolí mohli pěstovat své plodiny. Na názor se nejprve zeptáme místních obyvatel, teprve poté se rozhodneme,“
upřesnil místostarosta Ondřej Syrovátka.
Olga Kubálková, odbor životního prostředí

Schválili návrhy z fóra
Devět příležitostí pro rozvoj Nového Jičína schválili devátého září
zdejší zastupitelé. Při jejich určování vycházeli z výsledků květnového
Veřejného fóra Zdravého města. Na něm občané navrhli vize, které
by se podle jejich názoru měly realizovat. Z hlasování na fóru a následné ankety vzešlo devět ověřených a pět neověřených příležitostí,
podle míry podpory. Zastupitelé rozhodli, že město se bude dále
zabývat těmito příležitostmi:
• vybudovat síť přírodních cyklostezek „Čertovy stezky“ a zřídit
„single trail centrum Čerťák“
• rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák (WC, převlékací
zástěny, občerstvení, sportovní hřiště apod.)
• ozelenit náměstí, především stromy
• vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně přechodů v okolních
ulicích
• vytvořit koncepci parkování ve městě
• zajistit brigády pro mládež
• podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy studentů do partnerských
měst
• navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad
• pořádat diskotéky pro mládež
Radnice bude hledat cesty, jak uvedené příležitosti realizovat. Na
příštím veřejném fóru nejpozději na jaře 2018 bude občany o výsledcích informovat. Na zřeteli bude mít i podněty, jež se do výběru
nedostaly: instalaci mobilního WC a grilovacího zařízení na Skalkách
a ve Slunném háji, podporu navýšení kapacity základní umělecké
školy, vybudování bezbariérových veřejných toalet, stavbu cyklopruhu
podél průtahu městem na silnici I/57 a zřízení krizové pomoci se
zaměřením na lidi s duševním onemocněním.
Kateřina Imrýšková, Ondřej Syrovátka
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Zaplatili jste za odpad a psa?
Úsek vymáhání pohledávek městského úřadu vyzývá občany,
kteří ještě neuhradili místní poplatky za komunální odpad a ze psů,
aby tak ve vlastním zájmu neprodleně učinili. Jejich splatnost za
rok 2017 již vypršela, přesto mnozí občané své závazky dosud
nesplnili.
Poplatek lze uhradit v pokladně finančního odboru v Divadelní 1, poštovní poukázkou nebo příkazem k úhradě na účet číslo
19-326801/0100 s uvedením příslušného variabilního symbolu.
Poplatek za komunální odpad činí 552 koruny za poplatníka, výše
poplatku ze psů závisí například na tom, zda se jedná o psa v bytovém nebo rodinném domě.
Nezaplacením místních poplatků se poplatník nebo jeho zákonný
zástupce vystavují nebezpečí jejich sankčního navýšení a následné
nemalé úhradě nákladů spojených s vymáháním nedoplatků
místním správcem daně nebo soudním exekutorem. K vymáhání
dlužných částek město od letošního roku využívá také koordinátora
dluhů.
Případné dotazy směřujte na pracovnice finančního odboru městského úřadu Ivanu Langerovou, telefon 556 768 215 – místní poplatek za komunální odpad, a Martinu Ryndovou, telefon 556 768 383
– místní poplatek ze psů.
Jiří Kramoliš a Martina Ryndová, finanční odbor

Sportovní granty: Nový termín
Z důvodu textové chyby v programu na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2017/2018, schváleném na
16. zasedání zastupitelstva města, byl schválen nový Program na
podporu sportu. Tím se posouvá lhůta pro podávání žádostí, a to
od 9. do 23. října 2017. Žádat lze v následujících podprogramech:
A. Podpora jednorázových sportovních akcí, B. Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže, C. Podpora sportovní činnosti sportovců
nad 20 let, D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení.
Doporučujeme žadatelům o dotaci ze sportovní oblasti, aby
posunutí termínu využili ke konzultaci s odborem školství, kultury
a sportu a předešli tak případným nedostatkům v předložených
žádostech.
Markéta Kvitová, odbor školství, kultury a sportu

Gemma představí školy
Pětadvacátý ročník přehlídky středního školství s nabídkou
oborů s výučním listem a maturitou pro školní rok 2018/2019,
nazvané Gemma 2017, se uskuteční ve středu 18. října od
10 do 17 hodin a ve čtvrtek 19. října od 8 do 16:30 hodin
v sále firmy Varroc Lightning Systems. Přehlídka je určena žákům
končícím povinnou školní docházku, jejich rodičům, výchovným
poradcům a dalším zájemcům. Představí se na ní přes třicet
středních škol převážně z Moravskoslezského, ale i Zlínského
a Olomouckého kraje. Vstup bude volný. Bližší informace podá
Ilona Fiurášková na telefonu 595 538 014.

Kino bude patřit outdooru
Snímky z putovní přehlídky 15. mezinárodního festivalu outdoorových filmů budou moci zhlédnout diváci v kině Květen. Promítat
se zde budou od pátku 20. do neděle 22. října. Celý víkend můžete
zažívat pocity ze sportování a života v outdoorovém stylu, zachycené
v dobrodružných, extrémních, adrenalinových i cestopisných snímcích. Nepůjde jen o filmy, ale také o setkání s lidmi, jež spojují stejné
nebo podobné zájmy – ať stoupají k vrcholům hor, nebo se potápějí
do vodních hlubin. Přijďte se pobavit, hledat inspiraci nebo se jen
na chvíli zasnít.
Kateřina Novotná, kino Květen
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S partnery o spolupráci

Výměna osvětlení pokračuje

Zástupci pěti partnerských měst se zúčastnili letošní novojičínské
slavnosti. S Épinalem si Nový Jičín vyměnil dary – od francouzského
města obdržel umělecké ztvárnění včelího úlu, který bude umístěn
poblíž úlu na Skalkách, Épinalu daroval dílo sochaře Jana Zemánka
nazvané Lavička/Setkání, jež bude do Francie převezeno v prosinci
u příležitosti tamních oslav svatého Mikuláše.
„Zahraniční hosté navštívili také Hückelovy vily a seznámili se
s plány na jejich využití. Ocenili naši snahu o zachování historického
dědictví,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. Nový Jičín obdržel
pozvánky na kulturní události v Kremnici a Épinalu a pro příští rok
se svými partnery vyjednal účast na několika kulturních i sportovních
akcích.
Na novém způsobu spolupráce se radnice dohodla s italskou
Novellarou. „Od října budou v Návštěvnickém centru v prodeji tradiční
výrobky, především šumivé víno a balzamikový ocet. Věříme, že si
je obyvatelé našeho města oblíbí a budeme je zde moci prodávat
nastálo,“ doplnil Syrovátka.
Kateřina Redlová, Návštěvnické centrum

Téměř pět milionů korun město letos vynaloží na obnovu veřejného
osvětlení. Výměna zastaralých světelných zdrojů v okolí Beskydského
divadla proběhla už v květnu, v polovině září započala v části Revoluční ulice, v Bludovicích a Žilině.
„Společnost ČEZ tam instaluje nové betonové podpěry nadzemního
vedení, zatímco město dodá světelné zdroje v LED provedení. V méně
frekventovaných místech a poblíž rodinných domů bude od 23 do
4 hodin nastaven režim stmívání a intenzita osvětlení se sníží na polovinu,“
upřesnila Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic.
Nově bude osvětlena autobusová zastávka u nádrže Čerťák v Kojetíně, kde lampa schází. Umístění běžného energetického zdroje zde
není technicky možné, a proto se město rozhodlo pro solární panel.
Na podzim proběhne výměna deseti lamp také u chodníků v Luční
ulici. Aktuálně probíhá i rekonstrukce veřejného osvětlení mezi ulicemi
Máchova, Zborovská a Nádražní, která je součástí regenerace sídliště
Bezručova – Riegrova.
Marie Machková, tisková mluvčí

Prázdninové tajemství odhaleno

Přátelství bez hranic
Se slovenskými kolegy se v Martině setkali zástupci oblastního
výboru Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé
obce legionářské v Novém Jičíně. Připomněli si zde třiasedmdesáté výročí Slovenského národního povstání i společný boj Čechů
a Slováků proti nacismu.
V přijatém prohlášení obě strany zdůraznily své úsilí o širokou spolupráci s organizacemi sdruženými v Mezinárodní federaci protifašistických odbojářů. Novojičínskou delegaci přijali zástupci města Martina
a obce Sklabiňa, kde v roce 1944 vyhlásili samostatnou Československou republiku a poprvé vyvěsili její státní vlajku. U pamětní desky
připomínající tuto událost se uskutečnil slavnostní akt s kulturním programem. Nový Jičín v minulosti rozvíjel partnerské vztahy s Martinem
a dodnes je mnoho organizací, které vzájemné přátelství udržují.
Emilie Bartoňová

Co nabídne Týden knihoven
V posledním prázdninovém týdnu proběhlo vyhlášení vítězů
soutěže, kterou městská knihovna připravila pro děti. O prázdninách řešily zábavné úlohy, jež měly potěšit, nenudit a trénovat
paměť. To, že děti do toho s námi šly, bylo důkazem, že se nám
to podařilo. V kategorii do devíti let vyhrála Tereza Sedláková
a mezi staršími Helena Frantová. Získaly první cenu v podobě
her Ubongo a Tik Tak Bum. Ani ostatní soutěžící neodešli s prázdnou. Knížka, dárkový poukaz na zabalení knih a drobnosti jim
určitě udělaly radost, stejně jako nás potěšili soutěžící.
Text a foto: Radmila Grofová

Bunkr měl narozeniny
Páté narozeniny oslavil zdejší Klub Bunkr, nízkoprahové zařízení
pro mladé lidi, kteří se potýkají s nepříznivou životní situací. Na
oslavu přišlo mnoho gratulantů. Klubu sdělili svá milá přání a mohli
se i zeptat na jeho činnost. Nechybělo ani slavnostní rozkrojení
dortu, jehož se ujal ředitel Roman Brzezina.
Od zahájení provozu Bunkrem prošlo 134 mladých lidí. Mohou
si tady zahrát hry, potkat se s kamarády nebo získat odbornou
radu a pomoc. Zařízení je určeno dětem a mládeži od 13 do 20 let,
kteří nemají kde trávit volný čas, s kým si povídat a nemají zázemí
v rodině. Nízkoprahové zařízení pro ně připravuje také preventivní
programy zaměřené například na kouření marihuany, alkohol a promiskuitu. Provoz financuje Moravskoslezský kraj za přispění města,
které poskytlo i prostory.
Aneta Davidová, sociální pracovnice
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V Týdnu knihoven od 2. do 6. října poskytne zdejší městská
knihovna registraci dospělých i dětských čtenářů na celý rok zdarma.
Tato možnost je určena zcela novým čtenářům, kteří městskou
knihovnu ještě nenavštěvovali. Stávající čtenáři mohou využít amnestii
dlužníků za pozdní vrácení půjčených knih a časopisů.
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Upravili toaletu pro vozíčkáře
Rekonstrukce toalety proběhla v denním stacionáři Eden v Žilině.
Plně vyhovuje i uživatelům upoutaným na invalidní vozík. Je v ní také
stropní zvedací systém, který personálu významně ulehčuje fyzickou
manipulaci s imobilními klienty, jichž je zde polovina. V prvním patře,
kde probíhá převážná část aktivit s klienty, takto vybavená toaleta
chyběla. Její rekonstrukce by nebyla možná bez podpory velkého
počtu sponzorů.
Radka Čapková, vedoucí středisek Slezské diakonie

Špekáčky na Skurečené
Letos je to padesát let, kdy tehdejší členové našeho odboru získali
pro turisty z Nového Jičína valašskou dřevěnici na Skurečené. Proto
jsme uspořádali setkání našich členů s opékáním špekáčků právě tam.
První zářijovou sobotu se nás postupně sešlo padesát šest. Bylo
připraveno občerstvení, zájemci si prohlédli pamětní knihu chalupy
na Skurečené, kde je popsána a zdokumentována činnost našich
členů od pořízení chalupy po její rekonstrukci. Společně jsme si
zazpívali s kytarou a houslemi.
Martina Fiedlerová, místní odbor Klubu českých turistů
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Zasadili Strom partnerství

Přibyla dvě parkoviště
Dvě parkoviště pro více než dvacet aut nechalo město postavit
před panelovými domy v ulici U Jičínky a u Mateřské školy Sady
v Revoluční ulici. „V ulici U Jičínky jsme zřídili jedenáct odstavných
stání, z nichž jedno je vyhrazeno pro auta lidí s omezenou schopností
pohybu,“ uvedl Michal Hub z odboru majetku, rozvoje a investic.
Parkoviště má zámkovou dlažbu, město za ně zaplatilo přes tři sta
tisíc korun.
U Mateřské školy Sady v Revoluční ulici vzniklo parkoviště pro
dvanáct vozů. „Mnoho rodičů do ní vozí děti auty, ale neměli kde
parkovat. Vozidla odstavovali podél úzké silnice, což vyvolávalo
časté kolizní situace,“ vysvětlila Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic. Mimo to radnice nechala na úzké příjezdové
cestě vytvořit dvanáctimetrový záliv, aby se protijedoucí vozidla
mohla navzájem vyhnout. Silnice zároveň dostala nový asfaltový
povrch. Náklady se blížily milionu korun.
Marie Machková, tisková mluvčí

Baťovy myšlenky ožívají
Strom partnerství bude růst v parku před gymnáziem. Osmého
září ho slavnostně zasadili starosta francouzského Épinalu Michel
Henrich (na snímku) a místostarosta Ondřej Syrovátka. Strom bude
připomínat desáté výročí podpisu partnerské smlouvy mezi oběma
městy. „Vybrali jsme jeřáb oskeruši, údajně nejstarší a nejplodnější
strom Evropy. U nás je poměrně hojně rozšířený na jižní Moravě,
kde je původním stromem. V Tvarožné Lhotě má své muzeum, které
se snaží jeho pěstování propagovat a po letech opomenutí opět rozšířit,“ popsal důvody pro výběr zmíněného stromu místostarosta.
Jeřáb oskeruše výborně zapadne do zdejšího ovocného sadu. Ve
veřejné zeleni našeho města je to druhý strom tohoto druhu.
Text a foto: Marie Machková

Do vzdělávacího programu Junior Achievement firma se v tomto
školním roce poprvé zapojí žáci třetího ročníku ekonomického
lycea Mendelovy střední školy. Během výuky si vyzkoušejí skutečné
podnikání včetně založení firmy, jejího fungování a ukončení činnosti. Celoroční vzdělávací program, jehož název je odvozen od
celosvětové organizace založené Tomášem Baťou s cílem pomoci
mladým lidem poznat podnikání a porozumět obchodu a ekonomice, přispěje k propojení ekonomické teorie s praxí.
Žákům umožní rozvinout jejich silné stránky, mimo to se naučí
pracovat v týmu, komunikovat, samostatně rozhodovat a organizovat, nést zodpovědnost a pochopit základní pravidla podnikání.
Monika Kubiszová, učitelka

Chráněné části přírody a krajiny na Novojičínsku (7)

Přírodní památka Polštářové lávy ve Straníku
V roce 1997 byla chráněným územím vyhlášena další geologicky
významná lokalita, kterou představuje odkryv vrstev s polštářovými
lávami těšínitové vulkanické asociace. Přírodní památka zaujímá
výměru 0,0357 hektaru a rozkládá se po levé straně místní komunikace Kojetín – Straník, těsně před zástavbou.
Na kamenné skalce nad údolím Stranického potoka byla vystavěna kaplička Panny Marie s přístupem po dvouramenném schodišti. Svou výjimečnou polohou a vhodným přírodním uspořádáním
skalky přizpůsobené lidskou rukou se stala památným místem
pro občany Straníku i dalších obcí.

Kaplička Panny Marie je pro místní obyvatele památným místem.
Foto: Hana Hůlová
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O vyhlášení chráněného území se zasloužil již zemřelý Dr. Mojmír
Eliáš, který svým návrhem a předanými výsledky provedených
průzkumů podnítil zájem a aktivitu pracovníků ochrany přírody.
Cílem vyhlášené ochrany je zachování odkryvu a jeho nejbližšího
okolí v současné podobě pro studijní, vědecké a kulturně-společenské využití.
V samotné přírodní památce nebyl zaznamenán výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin ani živočichů. V bezprostřední blízkosti
kapličky jsou z okolí rozšířené skupiny většinou nepůvodních
rostlin, přestože by chráněnému území prospělo doplnění o původní druhy odpovídající danému stanovišti.
Po botanickém prozkoumání ochranného pásma, které v roce
2001 provedla Dr. Helena Štursová, byl seznam zastoupených
druhů bylin doplněn o kopytník evropský, plicník lékařský, bažanku
vytrvalou, žindavu evropskou, šalvěj, rozchodník, mateřídoušku,
mochnu, tařici, řepík, sleziník, barborku, chrpu, konvalinku, čičorku,
hadinec, třezalku, dobromysl, běžné druhy travin a mechorosty.
Celou lokalitu stíní vzrostlé dřeviny. Porosty tvoří zejména smrk,
borovice a modřín. Druhové složení je ve stromovém patru dubohabřin nepřirozené a změnou hospodaření je zejména smrk postupně nahrazován. Dále jsou zde zastoupeny jasan, lípa, javor klen
a babyka, třešeň ptačí, v keřovém podrostu růže šípková, ptačí
zob, brslen evropský, líska, svída krvavá, trnka obecná a hloh.
Na ploše ochranného pásma se střídajícími se travinnými a keřovými porosty byly objeveny kupy mravenců vytvářející hrboly v souvislé linii od aktivních po zarostlé bylinnou vegetací. Stávající
využívání pozemků neohrožuje předmět ochrany přírodní památky
a není zapotřebí provádět zásadní ochranářská opatření, jde pouze
o snahu zastavit rozšiřování plevelných druhů.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí

5

Říjen 2017

Slavnost města také letos nabídla bohatý a zajímavý program. Lidem

Návštěvnické centrum má rekord

Naše město se může pochlubit největším sousoším vyrobeným
3D technologií v Česku. Představuje vojenského koně, generála
Laudona a jeho psa v životní velikosti. Devátého září bylo dílo za
účasti komisaře z Agentury Dobrý den, autorů a široké veřejnosti
zapsáno do České knihy rekordů. Sousoší si můžete prohlédnout
ve stálé expozici Návštěvnického centra, působícího v Laudonově
domě na náměstí.
Text: Radka Bobková, foto: Lenka Malinová

Fokus zval na Deskohraní
Okolo pěti set návštěvníků přijalo během Slavnosti města pozvání
do Střediska volného času Fokus, kde probíhal festival s názvem
Novojičínské deskohraní. Na největší přehlídce svého druhu v Moravskoslezském kraji mohli vybírat z přibližně dvou set her různých
žánrů – postřehových, logických, strategických, rodinných, karetních,
naučných nebo kvízových – od jedenácti výrobců. V předpremiéře
byly k vyzkoušení i naprosté novinky, třeba Hatla Matla nebo Empatia.
Firmy poskytly nejen deskové hry, ale i velké množství dárků, a proto
si téměř každý návštěvník odnesl nějakou drobnost v podobě pravítka, školního rozvrhu, puzzlí nebo hry.
Josef Pustka

Desítky Laudonů z Jubilejní

Tyršova byla vidět

Na několika místech současně se při Slavnosti města představila
Základní škola Tyršova. Na Masarykově náměstí uspořádala výstavu
ke 130. výročí svého založení. Mnozí návštěvníci nad historickými
fotografiemi strávili dlouhé minuty. U vedlejšího stánku si mohli
zakoupit přáníčka s fotografiemi historického jádra našeho města.
Výtěžek 2 300 korun škola věnuje na podporu seniorů s poruchou
paměti a orientace. Své zastoupení měla i v průvodech. Dívkám
a hochům v nádherných barokních kostýmech to opět slušelo.
Text a foto: Rudolf Balon

Ve znamení páry i baroka
Do svého „vlakového centra“ pozvala návštěvníky městské slavnosti
Základní škola Komenského 66. Pod vedením Karla Schwarze si mohli
vyzkoušet připojení Nového Jičína k nádraží Suchdol. Průvodčí a výpravčí dohlíželi na výrobu vagonů, lokomotiv a skládání puzzlí s vlakovou
tematikou. V průvodu jste mohli zahlédnout Karla Schwarze a lokomotivu
se „živými“ vagony. Do kroku vyhrávali naši malí flétnisté, kteří se zúčastnili také vítězné bitvy generála Laudona. Na nádvoří Žerotínského zámku
tančila v rytmu barokní hudby děvčata z tanečního kroužku Let’s Dance.
Poté hudebně dramatický kroužek Rebelové představil svou hru BarOko,
v níž srovnával život v baroku a současnosti.
Iva Bártová

Vtaženi do historie
Také žáky Základní školy Dlouhá 56 při Slavnosti města pohltila
atmosféra dramatického osmnáctého století. V roztomilých dobových kostýmech se mohli vžít do minulosti a na příkladu maršála
Ernsta Gideona Laudona poznat, jak může jediný člověk své
rodině na celá staletí zajistit slávu tím, že se snaží vydat ze sebe
to nejlepší, i když se nenarodil do zlaté kolébky.
Text a foto: Hana Videnková

Na Slavnosti města ani letos nechyběli žáci Základní školy Jubilejní.
Součástí průvodu bylo několik desítek maršálů Laudonů různého
věku i pohlaví, kteří vyměnili možná zábavnější sobotní odpoledne
za reprezentaci své školy.
Text a foto: Miroslava Borošová
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připomněla zejména 300. výročí narození Ernsta Gideona von Laudona

Novojičínský zpravodaj

7

Říjen 2017

Fotoreportáž Marie Machkové
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Velká válka v novojičínském tisku – září a říjen 1917
Horký konec srpna se líně přehoupl do příjemného babího léta, svými
přívětivými teplotami vhodného k pořádání společenských akcí všeho
druhu. Podrobně o nich informoval i místní tisk.
V neděli 2. září byl na náměstí Císaře Františka Josefa I. za účasti
důstojnictva, městského zastupitelstva, zástupců místních spolků
a velkého množství lidu slavnostně odhalen takzvaný „železný ochránce“, neboli Wehrmann. Dřevěná socha vojáka házejícího ruční granát,
pocházející z dílny sochaře Josefa Paula Widuchowského, stála v květinami a klestím vyzdobeném přístřešku.

Slavnostní odhalení sochy „železného ochránce“ na náměstí.
Foto: Státní okresní archiv

Měla být pobita zakoupenými hřeby a tak se stát železnou. Výtěžek
z prodeje hřebů šel opět ve prospěch válečných vdov a sirotků. Pro
vdovy a osiřelé dcery důstojníků byl ve Vídni také otevřen plně hrazený
ošetřovatelský kurz. Dívky od osmnácti let se měly hlásit do konce
září, výuka měla začít 1. října. Pro žačky zdaleka bylo zajištěno ubytování
ve studentských domovech a rodinách.
Povidla namísto destilátů
Přípravy na zimu byly v plném proudu a neúroda, zapříčiněná kromě
nedostatku pracovních sil v zemědělství i suchem, popoháněla obyvatelstvo v ustavičném a nelehkém shromažďování zásob. Od 1. září
platil zákaz výroby ovocných destilátů pro komerční účely, pro osobní
potřebu pouze ve výjimečných případech a jen pokud ovoce nebylo
vhodné k jídlu, na výrobu povidel, marmelád nebo k sušení.
Nadále byla snížena spotřeba uhlí, petroleje, cukru a mléka, u malinové šťávy byla stanovena nejvyšší možná cena. Konzumace a zpracování masa byly stále omezeny na určité dny. Kritickou situaci na
nějakou dobu zmírnila jednorázová dodávka brambor z konce září,
ovšem pouze 100 kilogramů na osobu.
Tuk? Z kostí!
Obyvatelé města však nelenili a živobytí se rozhodli zajistit svépomocí.
Po několikerých výzvách redaktorů místních novin se rýsovaly plány
na zřízení válečné kuchyně v režii ženského dobročinného spolku.
Spořitelna na tento účel věnovala celých 5 000 korun, následována
dalšími dobrodinci.
Spolek si měl pronajmout již zařízené prostory některého z hostinců
a ušetřit tím náklady na vybavení a otop. A za levný peníz pro nejchudší
obyvatele města vařit k obědu polévku a různě upravené maso. Zároveň
tak mohlo být zajišťováno i stravování školních dětí. Inspiraci tvůrci hledali
u stejných zařízení ve Valašském Meziříčí nebo Olomouci, kde se vařilo
už rok a půl. Nákupní družstvo kupectva nabízelo k prodeji větší množství
šišek trvanlivého hovězího salámu. Zavěšený na suchém, vzdušném
a chladném místě měl dlouho vydržet. Nedostatek tuku, který byl kromě
kuchyně používán také v průmyslu a dopravě, měl být řešen sběrem kostí.
Z jednoho kilogramu se dalo získat 8 až 10 deka tuku a 60 deka
kostní moučky na příkrm domácích zvířat. Žáci místních škol kromě
kostí od oběda, starých hadrů, korku nebo skleněných střepů také se
svolením majitelů okolních lesů sbírali listí, protože letní sucho mělo
za následek nedostatek pícniny pro dobytek. Proschlé listy vykupoval
místní koňský depot.
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Loupežná vražda notáře Jonaka
Poklid města rozvířila jako uragán zpráva o vraždě c. k. notáře
Augusta Jonaka, známého a oblíbeného člena obecního výboru, vedení
spořitelny a různých spolků. Zavražděn byl v ranních hodinách v pátek
7. září 1917. Místní noviny, které vycházely v úterý, čtvrtek a sobotu
večer, měly dostatek času získat do nejbližšího vydání podrobné informace, jimiž zaplnily celou jednu tiskovou stranu. Obšírně se případu
věnovaly i v dalších dnech.

Smuteční oznámení Gustava Jonaka z novin Deutsche Volkszeitung.
Foto: Státní okresní archiv

Čtenáři tak měli detailní zprávu o posledním dni notáře Jonaka, který
v Kuníně právě zajišťoval potraviny pro rodinu. U vlaku na něj čekala manželka
se synem a společně se odebrali k domovu, kde notář umdlen brzy ulehl.
Manželé spali v oddělených ložnicích, Jonak v sousedství své kanceláře,
kde byla také umístěna kasa, jeho žena se synem v ložnici hlouběji v bytě.
Kolem půl třetí ráno osudného dne domovnici Jellinekovou probudil
povyk. Brzy našla paní notářovou, jak se pokouší uhasit požár v manželově ložnici. Zatímco přivolaný strážník hasil požár minimaxem, vynesli
přihlížející notáře z místnosti a marně se jej pokoušeli oživit. Kvůli dýmu
a špatnému osvětlení si až později všimli velké tržné rány na jeho hlavě.
Po pozornějším obhlédnutí stavu ložnice a kanceláře bylo jasné, že
se nejedná o předpokládaný požár z nepozornosti kvůli nedopalku
cigarety, nýbrž o úkladnou loupežnou vraždu. Místo činu dopoledne
prozkoumala místní soudní komise a dva policejní agenti z Moravské
Ostravy. Četníci ještě týž den vyrazili po stopě zběha Ludwiga Wrzeskiho, kterého již dávno podezřívali z množících se vloupání.
Ten však nelenil a rozhodl se zmizet. Za dramatických okolností se
střetl s četnictvem i povolaným vojskem a po divoké přestřelce prchl
korytem řeky Jičínky do mlhavé noci. Na útěku pokračoval ve vražedném běsnění a byl nebezpečným každému, s kým se potkal. Brzy se
stal postrachem celé oblasti od Nového Jičína přes Fulnek, Ostravu
a Opavu až k Hranicím, kde byl po týdnu zadržen v místním nevěstinci.
Wrzeski se se svým zatčením smiřoval jen těžce a musel být kvůli
několika pokusům o útěk a sebevraždu ve vojenské věznici v Krakově
pod stálým dozorem. Čtenářstvo si mohlo oddychnout a nerušeně
a beze strachu sledovat další články, které se zaměřovaly nejen na
povahu pachatele a očitá svědectví jeho spolužáků a různých údajných
známých, ale také na všednější témata.
Posmrtný návrat Angely Hückelové
Jedním z nich byl konec letního času v pondělí 17. září. Trval plných
pět měsíců. Počátkem října byla v učebně chlapecké školy zřízena
třída pro děti italských uprchlíků. Koncem měsíce vystoupil ve spolkovém domě se svými senzačními experimenty známý telepat Harry
Steinschneider. A 13. října, více než čtyři roky po její smrti, byly z Karlových Varů převezeny a do rodinné hrobky uloženy ostatky Angely
Hückelové. Avšak ani letos na jejím a žádném jiném hrobě kvůli nedostatku vosku a tuku nezaplály dušičkové svíčky.
Lenka R. M. Chobotová, Státní okresní archiv
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Mistr královského nástroje, mistr slova
V říjnu si připomínáme výročí narození dvou významných novojičínských osobností. První z nich, stavitel varhan Jan Neusser, se
narodil 19. října 1807 v Novém Jičíně v nynější Dvořákově ulici.
Rodiče pocházeli ze Životic u Nového Jičína, kde mladý Jan prožil,
jak sám vzpomínal v rodové kronice, své dětství v radostné pohodě.
V jedenácti letech se začal učit hře na housle, později na flétnu.
V roce 1824 se seznámil s varhanářem Sebastianem Staudingrem
a stal se jeho učněm. Roku 1828 se osamostatnil a věnoval se varhanářské činnosti v okolí Nového Jičína, Místku, Frenštátu pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, později též na Kroměřížsku
a Přerovsku.
Měl výhodu, že ve zmíněné oblasti měl téměř monopolní postavení,
neboť budoucí nejvýznamnější varhanářská firma Rieger, jež později
konkurovala jeho synu Karlovi, začínala činnost v Krnově teprve po
roce 1840. Neusserova prestiž stoupala, v září 1836 jej přijali za
měšťana Nového Jičína.
Jako varhanář pracoval do dvaašedesáti let a zbývajících devět
let života strávil v ústraní, těše se z úspěchů svého syna, který postupně proměnil jeho varhanářskou dílnu v moderní továrnu. Už ale
nestála v Dvořákově ulici, nýbrž na pozemku bývalé purkmistrovské
zahrady – nyní je to ulice K Nemocnici.
Druhý jubilant byl o sto let mladší. JUDr. Miloslav Baláš proslavil
město svým literárním dílem. Valach rodem i srdcem vyznával lidskou
svobodu, tak jako toužil poznávat věci minulé pro pochopení oněch
přítomných. Žil ve vyšinuté době, ve dvacátém století, epoše nadějí
i pohřbených iluzí, poznávání vesmíru a přistání na Měsíci, ale též
století zloby, destrukcí a válek, z nichž dvě dosáhly rozměrů apokalypsy.
Obě Baláš zažil: první jako dítě, druhou jako dospělý muž, kterému
válečné události zabránily studovat. Šťastné chvíle osvobození
a počátky mírového života, nové budoucnosti vzápětí nahradila

zloba totalitní moci. Miloslav Baláš našel po roce 1945 nový domov
v Novém Jičíně. S ním spojil veškeré své touhy poznání, literární
tvorby, společenské vize.
Narodil se 22. října 1907 ve Valašském Meziřičí-Křivém, zemřel
31. října 1983 v Novém Jičíně. Vystudoval orientalistiku a práva na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svými literárními zájmy,
od prvních pokusů v polovině dvacátých let, obsáhl celou škálu
tvorby od umělecké prózy přes novinářskou publicistiku, studie kulturně historické a vlastivědné, reportáže a překlady.
Z cest po Orientu vznikla kniha Turecko včera a dnes, dozvukem
orientalistických zájmů je próza Vějíř noci, vydaná v roce 1946 a připsaná univerzitnímu profesoru Janu Rypkovi. V padesátých letech
napsal Miloslav Baláš několik rozsáhlejších románů, které ale nebyly
z politických důvodů vydány. Nejvíce si cenil Baladu z ghetta, příběh
zasazený do středověkých dějin Nového Jičína.
Od šedesátých let vydával vlastivědné, kulturně historické a topografické práce věnované Novému Jičínu. Nejzáslužnějším počinem
je Kulturní místopis Novojičínska, vydaný v roce 1967, dodnes vyhledávaný a využívaný. Z dalších prací o našem městě jmenujme Topografii Nového Jičína v 16. a 17. století, Od Beskyd do Poodří –
vlastivědný průvodce po Novojičínsku, reportážní kroniku Vodě
neunikneš, pojednávající o povodních v červenci a srpnu 1966,
Město na křižovatce – průvodce Novým Jičínem a dva díly pohádek
a pověstí z Novojičínska a Valašska.
Nový Jičín propagoval při svých průvodcovských a jiných přednáškách a besedách. Byl významnou osobností Novojičínska, proto
ho město na návrh Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína jmenovalo 7. září 2017 čestným občanem in memoriam. Diplom na
zasedání zastupitelstva města převzala jeho dcera Milada Pometlová.
Karel Chobot, Státní okresní archiv

Školy se znovu probudily k životu
Začali s úsměvem

Den prvního zvonění

Nový školní rok začal v Základní škole Dlouhá 56 slavnostně
a s úsměvem. Nově nastupující ředitel Ladislav Gróf a starosta Jaroslav Dvořák maxipastelkou slavnostně pasovali nejmenší děti na
opravdové školáky a symbolickým klíčem jim otevřeli dveře školy.
Nyní už prvňáčci hravě a beze strachu prošli obří bublinou, která jim
otevřela pomyslnou bránu ke vzdělání. Ve třídě děti poprvé usedly
do lavic, prohlédly si učebnice, ze kterých se budou po celý rok učit
novým věcem, a hlavně si zazvonily kouzelným zvonečkem na znamení, že už jsou opravdovými školáky.
Text: Jarmila Šimurdová, foto: Martina Mičková

První školní den je pro mnoho dětí dnem povzdechnutí, že už „to“ zase
začíná. Přesto jsou všichni v očekávání, co bude stejné, jiné nebo úplně
nové. V Základní škole Jubilejní bylo novinek více. Nejen čtyřiatřicet
prvňáčků, ale i nový ředitel Ladislav Gróf. Nejmenší školáci dostali hračku
a sladkost, které jim vstup do nové životní etapy zpříjemnily. Přejme si,
aby byl celý školní rok příjemný nejen pro prvňáčky, ale i pro ostatní žáky.
Miroslava Borošová, učitelka

Angličtinu vyučuje Vandana
Rodilou mluvčí z amerického Bostonu získala pro letošní školní
rok Mendelova střední škola. Přijela k nám díky Fulbrightově nadaci
a našemu ministerstvu školství, které financují její pobyt. Vandana
Apte bude pomáhat s výukou angličtiny, chystá se ale zapojit i do
občanské nauky a jiných předmětů ve všech třech součástech Mendelovy střední školy. Nedávno absolvovala prestižní Rutgers univerzity v Massachusetts, po rodičích je indického původu.
Petr Brandejs

Školáci na turistickém kurzu
Střelba ze vzduchovky, topografie, první pomoc, rozdělávání ohňů,
uzlování a jiné dovednosti a znalosti důležité pro ochranu člověka při
mimořádných událostech. Taková byla náplň turistického kurzu, který
pro žáky šestých tříd na začátku školního roku uspořádala Základní
škola Komenského 68 v Hutisku–Solanci. Dalším cílem byla adaptace
žáků v třídních kolektivech. Nabyté zkušenosti mohou šesťáci dále
rozvíjet během roku v nově zavedeném volitelném předmětu.
Lumír Nykl, učitel
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Čtvrtek 5. října v 19 hod. • Keith Huff: DEŠTIVÉ DNY • Drsná a emotivní
inscenace o přátelství, vině a odpuštění. Režie: Janusz Klimsza. Hrají:
Richard Krajčo a David Švehlík.
■ Pátek 6. října v 18 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: ROBERT FULGHUM
jako OPRAVÁŘ OSUDŮ + představení z knihy CO JSEM TO PROBOHA
UDĚLAL • Robert Fulghum se vrací s novou knihou.
■ Neděle 8. října v 16 hod. • Karel Čapek, František Tománek, Marek
Zákostelecký: DÁŠEŇKA • Ve svérázné adaptaci nahradila psí mámu
trojice maminek. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 9. října v 19 hod. • Tennessee Williams: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC • Náhradní titul za představení Filumena Marturano – vstupenky zůstávají v platnosti. 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.
Připravujeme:
■ Neděle 5. listopadu v 19 hod. • ČTYŘI DOHODY • Divadelní představení
Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru Dona Miguela
Ruize. Dále účinkují: Pjér La Šéz a Zdeněk Konopásek.
■ Pondělí 6. listopadu v 19 hod. • PÁTÁ DOHODA • Pokračování knihy
moudrosti starých Toltéků. Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Šéz a Zdeněk
Konopásek.
■ Úterý 7. listopadu v 19 hod. – malý sál • JIŘÍ VODIČKA – housle,
MARTIN KASÍK – klavír • Kruh přátel hudby.
■ Čtvrtek 9. listopadu v 18 hod. • Michal Engler: ZNOVU A LÍP • Komedie
o lásce, manželství a přehodnocování. Režie: Martina Krátká. Hrají: Marek
Daniel, Kristýna Frejová, Vašek Vašák/Luboš Veselý, Marcela
Holubcová/Klára Cibulková, Jana Kozubková/Klára Cibulková. Předplatné
skupiny S.
■ Pátek 10. listopadu ve 20 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: CO BY
MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ • Kniha Fredrika Backmana vtipně stírá
všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století. Účinkuje:
Lukáš Hejlík.
■ Pondělí 13. listopadu v 19 hod. • Sébastien Thiéry: DVA ÚPLNĚ NAZÍ
MUŽI • Bláznivá komedie o tom, co se stane, když se v jedné posteli vedle
sebe probudí dva úplně nazí muži. Režie: Václav Klemens. Hrají: Vladimír
Polák, Štěpán Kozub, Pavlína Kafková, Pavla Gajdošíková. Předplatné
skupiny D.
■ Úterý 21. listopadu v 19 hod. • BESÍDKA 2017 • Tradiční představení
divadla Sklep. Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Burda, Tereza Kučerová, Lenka Vychodilová, Jana Hanáková, Lenka Andelová, Hana Pafková,
František Váša.
■ Neděle 26. listopadu v 16 hod. – malý sál • PEC NÁM SPADLA •
Hudební loutková pohádka se spoustou známých dětských písniček a s herci
Kateřinou Rakovčíkovou a Pavlem Putnou. Předplatné skupiny Rolnička.
■ Čtvrtek 30. listopadu v 19 hod. • Karel Svoboda, Zdeněk Podskalský,
Jiří Štaidl, Eduard Krečmar: NOC NA KARLŠTEJNĚ • Oblíbený český muzikál
se živým orchestrem. Režie: Dagmar Hlubková. Předplatné skupiny A.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ BLADE RUNNER 2049 • Čtvrtek 5. října, pátek 6. října a neděle
8. října ve 20 hod. 2D • Sobota 7. října a středa 11. října ve 20 hod.
3D • Středa 25. října ve 20 hod. 2D • Třicet let po událostech prvního
filmu odhaluje nový Blade dlouho ukryté tajemství. Sci-fi thriller,
163 min., titulky.

Novojičínský zpravodaj

■ LEGO® NINJAGO® FILM • Pátek 6. října v 17:30 hod. • Filmové
dobrodružství ze světa Lego Ninjago. Animovaná komedie, 97 min.,
dabing.
■ ESA Z PRALESA • Sobota 7. října – neděle 8. října v 17:30 hod. •
Na prales si brousí zuby proradná koala Igor, ostatní zvířata musejí
džungli zachránit. Animovaná komedie, 97 min., dabing.
■ KINGSMAN: ZLATÝ KRUH • Úterý 10. října v 17 hod. • Úterý
24. října ve 20 hod. • Základna Kingsmanů je zničena a celý svět držen
jako rukojmí. Kingsmani ale objeví spřátelenou špionážní organizaci.
Akční komedie, 141 min., titulky.
■ TO • Úterý 10. října ve 20 hod. • Hororový thriller na motivy románu
Stephena Kinga. Mysteriozní horor, 135 min., titulky.
■ ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR • Středa 11. října v 17:30 hod. •
Čtvrtek 12. října ve 20 hod. • Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává
na pozadí převratných událostí z let 1947–1953. Drama, 116 min., česky.
■ WIND RIVER • Čtvrtek 12. října v 17:30 hod. • Pondělí 23. října
v 17:30 hod. • Drsná kriminálka o tom, jak stopař Cory a agentka FBI
loví vraha ukrytého v nejopuštěnější části USA. Akční mysteriozní krimi,
107 min., titulky.
■ TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ • Pátek 13. října v 17 hod. 3D
• Arnold Schwarzenegger se vrací ve své nejikoničtější roli v digitálně
remasterované 3D verzi filmu. Akční sci-fi thriller, 137 min., titulky.
■ SNĚHULÁK • Pátek 13. října – pondělí 16. října ve 20 hod. •
Čtvrtek 19. října ve 20 hod. • Neděle 29. října ve 20 hod. • Adaptace
světového bestselleru Jo Nesbøa. Krimi drama, mysteriozní thriller,
120 min., titulky.
■ MY LITTLE PONY FILM • Sobota 14. října – neděle 15. října
v 17:30 hod. • Sobota 28. října v 15 hod. • Nová velká dobrodružství
známých kamarádů. Animovaný, 99 min., dabing.
■ HORA MEZI NÁMI • Pondělí 16. října – úterý 17. října v 17:30 hod.
• Strhující příběh z kanadských hor o lásce a vůli přežít. Dobrodružný
thriller, 109 min., titulky.
■ AMITYVILLE: PROBUZENÍ • Úterý 17. října ve 20 hod. • Středa
18. října v 17:30 hod. • Čtvrtek 2. listopadu v 17:30 hod. • Na plátna
se vrací Mekka hororových fanoušků – legendární strašidelný dům
v Amityville. Horor, thriller, 85 min., titulky.
■ HANS ZIMMER V PRAZE • Středa 18. října ve 20 hod. • Atmosféra
jeho koncertů je jen těžko popsatelná. Neopakovatelný zážitek nyní
i v kině! Hudební, 139 min.
■ BAJKEŘI • Čtvrtek 19. října v 17:30 hod. • Úterý 24. října – čtvrtek
26. října v 17:30 hod. • Pátek 27. října – sobota 28. října ve 20 hod.
• Rozverná komedie ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Česká komedie,
95 min.
■ XV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ • Pátek
20. října – neděle 22. října • Více informací na straně 3.
■ MATRIX • FILMOVÝ KLUB • Pondělí 23. října ve 20 hod. • Kultovka
devadesátých let je zpět na velkém plátně. Akční sci-fi, 131 min., titulky.
■ ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR • BIO SENIOR • Středa 25. října ve
13 hod. • Anotace viz výše.
■ THOR: RAGNAROK • Čtvrtek 26. října ve 20 hod. 2D titulky • Pátek
27. října a neděle 29. října v 17 hod. 2D dabing • Sobota 28. října
a středa 1. listopadu v 17 hod. 3D dabing • Pondělí 30. října ve
20 hod. 3D titulky • Úterý 31. října v 17 hod. 2D titulky • Thor je uvězněn
na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit
se do závodu s časem. Akční, 130 min.
■ HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM • Pátek 27. října v 15 hod. •
Legendární hrdinové přicházejí v animované komedii pro celou rodinu.
85 min., česky.
■ GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ • Pondělí 30. října
v 17:30 hod. • Úterý 31. října – středa 1. listopadu ve 20 hod. • Lidstvo
našlo způsob, jak kontrolovat počasí. Při poruše jednoho ze satelitů
hrozí globální katastrofa. Akční, sci-fi thriller, 109 min., titulky.
matka! • HALLOWEEN V KINĚ • Čtvrtek 2. listopadu – pátek
3. listopadu ve 20 hod. • Originální thriller diváky překvapí, ať budou
jakkoliv připraveni. Na matku! se připravit nelze. Drama, mysteriozní
horor, 117 min, titulky.
■ AMITYVILLE: PROBUZENÍ • HALLOWEEN V KINĚ • Čtvrtek
2. listopadu v 17:30 hod. • Anotace viz výše.
■ PŘÍŠERÁKOVI • HALLOWEEN V KINĚ • Pátek 3. listopadu – neděle
5. listopadu v 17:30 hod. • Animovaná rodinná komedie o prokletí, které
možná pomůže nespokojené rodince najít štěstí. 96 min., dabing.
■ JIGSAW • HALLOWEEN V KINĚ • Sobota 4. listopadu – neděle
5. listopadu, ve 20 hod. • Nový díl známé hororové série. Horor, thriller,
91 min., titulky.
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e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do čtvrtka 4. ledna – Nová galerie • JAN ZEMÁNEK – SKULPTURY A OBJEKTY • K životnímu jubileu
novojičínského výtvarníka.
■ Středa 11. října – středa 21. ledna – Rytířský sál
• TAJEMSTVÍ HLÍNY • Umělecká a lidová keramika
z muzejních sbírek s ukázkou tvorby současných výrobců Novojičínska.
Určeno i návštěvníkům s handicapem, především s postižením zraku. Vernisáž 10. října v 17 hod.
Akce:
■ Čtvrtek 5. října v 16:30 hod. – Trámový sál • ŠELMY DÁVNOVĚKU
• Přednáška Miriam Nývltové Fišákové z Archeologického ústavu Akademie
věd ČR Brno. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–16 hod. • sobota, neděle, svátky – 9–16 hod.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Pondělí 2. října – pondělí 30. října
• Městská knihovna • OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR DOBRÉ VŮLE •
Objektivem známých fotografů Ondřeje Němce, Bohdana Holomíčka,
Přemysla Fialky a dalších.
■ Sobota 7. října – pondělí 30. října • Výstavní síň Stará pošta
• VÝBĚR Z DÍLA II. • Tvorba novojičínské výtvarnice Mirky Janouškové.
Akce:
■ Pondělí 2. října – sobota 7. října • Městská knihovna • TÝDEN
KNIHOVEN • Podrobnosti v samostatné zprávě na straně 4.
■ Pondělí 2. října v 18 hod. • Městská knihovna • SRÍ LANKA •
Cestopisná přednáška Lenky a Václava Špillarových. Kapacita míst
omezena, nutnost rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné
40/60 Kč.
■ Úterý 3. října v 18 hod. • Městská knihovna • PŘÍBĚH TITANIKU
• Přednáška Dany Šimkové. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace
na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 4. října v 16 hod. • Městská knihovna • UČENÍ NEJEN
CIZÍM JAZYKŮM • Přednáška trenérky paměti Martiny Burianové.
Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na telefonu 556 709 840.
Vstupné 40/60 Kč.
■ Sobota 7. října v 9 hod. • Městská knihovna • POHÁDKA
O PRINCEZNÁCH A DRAKOVI • Divadelní představení a příprava
loutkového divadla. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na
telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Sobota 7. října ve 20 hod. •Klub Galerka/Coffeemusicbar •
MADE IN 60’S • Večer ve stylu šedesátek – Jimi Hendrix, Led Zeppelin,
Chuck Berry, Cream a další! Vstupné 70/100 Kč.
■ Pondělí 9. října v 18 hod. • Kino Květen • ŠTĚPÁN RAK A ALFRÉD
STREJČEK • Koncert pro lidský hlas a kytaru – hold císaři Karlu IV.
Vstupné 250/290 Kč. Předprodej vstupenek: Knihkupectví Masarykovo
náměstí 9, fialovajana@tiscali.cz, telefon 725 521 362.
■ Pátek 13. října ve 20 hod. • Klub Galerka • ČENISLAV HORDA
• Koncert folkrockové kapely z Lubiny. Vstupné 40/70 Kč.
■ Úterý 17. října v 18 hod. • Městská knihovna • KALEIDOSKOP
• Poslechový pořad sestavený z nejrůznějších hudebních stylů s publicistou Janem Rejžkem. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace
na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 20. října ve 20 hod. • MC Drago • MATEŘSKÁ.COM + DJ
KŘAK • Večer nejen pro maminky. Kontroverzní projekt plný humoru,
nadsázky a ironie. Vstupné 110/150 Kč.
■ Sobota 21. října v 18 hod. • Klub Galerka • OPEN MIC • Večer
pro všechny performery. Vstupné 50/80 Kč.
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Připravujeme:
■ Sobota 3. listopadu ve 20 hod. • Klub Galerka • JAZZ KLUB &
MARIANNE SOLIVAN (USA) & WALTER PHISHBACHER • Spojení
dvou výrazných osobností newyorské jazzové scény. Vstupné
150/200 Kč.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Pátek 6. října v 16 hod. – sobota 7. října
v 10 hod. • PODZIMNÍ KOUZELNÁ NOC • Pro žáky prvního stupně
základních škol s přespáním ve Fokusu. Sportovní hry, výtvarná dílna,
večerní koupání, film s popcornem a noční stezka. Přihlášky a platba
hotově do 4. října. Cena 200 Kč.
■ Sobota 14. října ve 14 hod. – areál Skalky • DRAKIÁDA NA
SKALKÁCH • Podzimní hrátky, pouštění draků, opékání vlastních
špekáčků a zpívání u ohně při kytaře. Vstup volný. Za velké plískanice
se akce nekoná.
■ Středa 25. října odpoledne – sobota 28. října – Volnočasové centrum Fara Rychaltice • PODZIMNÍ TÁBOR: CESTOU SPADANÉHO
LISTÍ • Podzimní prázdniny pro malé i velké dobrodruhy od 6 do
15 let. Cena 1 500 Kč.
■ Úterý 31. října od 14 do 18 hod. – Galerie Tabačka • HALLOWEEN
• Věštírna, faktor strachu, soutěž o nejlepší kostým. Vstup volný.
■ Každý čtvrtek a pátek od 14 do 18 hod. – ateliér SVČ Fokus •
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro začátečníky i pokročilé. Jednotlivé vstupy: děti a studenti 40 Kč, dospělí 90 Kč + za hlínu. Začínáme
5. října.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 17. října v 17 hod. – hudební sál • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT.

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:
■ Do čtvrtka 30. listopadu – placená expozice klobouků Návštěvnického centra • VZPOMÍNKA NA STARÉ ČASY • Stará rádia ze
sbírky Lubomíra Maliny a Petra Janouška.
■ Středa 4. října – úterý 31. října – galerie Návštěvnického centra
• JESKYNĚ KRYMU TAJEMNÉ A NEZNÁMÉ • Fotografie kameramana a speleologa Josefa Wagnera.
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
• V prodeji je už fotografický nástěnný a stolní kalendář města na rok
2018 s podtitulem Postřehy...
• Nabízíme rovněž regionální výrobky z partnerského města Novellara.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8–17 hod. • Sobota, neděle 9–16 hod.

Novojičínský zpravodaj

Říjen 2017

Pozvánky
• Nemoc duše aneb Mluvme o tom spolu!
S jakými problémy se u nás potýká současná léčba lidí s duševním
onemocněním? A jaký je život s takovou nemocí? Na to odpoví přednáška, kterou uspořádá Slezská diakonie v úterý 10. října v 17 hodin
v Klubu Galerka jako součást Dne duševního zdraví. Na programu
budou promítání dokumentárního filmu Paralelní životy, zachycující
ucelený obraz problémů, které lidé s duševním onemocněním řeší,
a setkání s peer lektorem, jenž takové onemocnění prodělal, a proto
se bude moci podělit o vlastní zkušenosti.
• Novojičínský jarmark s vůní podzimu
Podzimní Novojičínský jarmark se uskuteční ve čtvrtek 12. října
na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne především masné
a uzenářské výrobky, sýry a mléčné výrobky, koření, bylinky a domácí pečivo a perníčky, trdelník, med a oříšky, suvenýry z keramiky
a dřeva. Od 15 do 16 hodin vystoupí Městská dechová hudba.
• IT pro všechny: Den nových technologií
Zajímáte se o programování, internet věcí, 3D tisk, nebo plánujete kariéru v oboru informačních technologií? Třetí ročník
IT pro všechny, který se uskuteční v sobotu 14. října v Mendelově
střední škole, nabídne veřejnosti dvanáct workshopů pod vedením
lektorů z Google Edu Group, Czechitas, BigClown, Mendelovy
střední školy a Gymnázia v Novém Jičíně. Zaregistrujte se zdarma
na www.itnj.cz a vyberte si workshopy, které vás zajímají.

• Podzimní bazárek ve Fokusu
Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Tak lze nazvat podzimní
bazárek, který uspořádá město ve spolupráci se Střediskem volného
času Fokus. Uskuteční se v sobotu 21. října od 9 do 12 hodin ve
Fokusu. Přihlášky pro prodejce najdete na webu města nebo
Fokusu. Vyplněné žádosti nutno zaslat do 16. října na
e-mail mkissova@novyjicin-town.cz nebo hruba@fokusnj.cz. Pro
nakupující je to příležitost předejít vzniku odpadů a získat oblečení,
obuv, doplňky, funkční elektrospotřebiče, elektroniku, knihy, CD,
gramofonové desky, DVD, hračky, starožitnosti, sklo, porcelán,
domácí a sportovní potřeby nebo hudební nástroje. A kdo bude
chtít podpořit dobročinnost, může ponechat své neprodané zboží
pořadatelům, kteří je předají potřebným lidem.

Upozornění
• Bílá pastelka také v našem městě
Dobrovolníci s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky
budou ve středu 11. října procházet ulicemi Nového Jičína. Za
minimální příspěvek 30 korun nabídnou zájemcům bílou pastelku
a záložku ve formě pastelky s kalendářem na rok 2018. Výtěžek
z osmnáctého ročníku celostátní veřejné sbírky, kterou pořádá
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, pomůže lidem s poškozením zraku. Více informací na
https://www.bilapastelka.cz/.

Sport
Discgolfisty neudolal ani déšť Stolním tenistům začala sezona
Turnaj kategorie A první discgolfové ligy proběhl v polovině září
ve sportovním areálu Vesec v Liberci. Společně s českými na něm
startovali i zahraniční hráči, především z Německa a Polska. Počasí
jim ale příliš nepřálo. Silný déšť ovlivnil výkony většiny z nich.
Discgolfisté z Nového Jičína se s ním však poprali velice slušně.
Ze čtyř zástupců našeho klubu se tři vraceli domů s úsměvem na
tváři. V kategorii Open ani silná konkurence nestačila na předsedu
Kryštofa Nováka, který s přehledem vyhrál a zahrál nejlepší výsledek
turnaje.
Jeho přesvědčivému výkonu určitě dopomohlo i nabyté sebevědomí z rakouského turnaje Strudengau Open, osmého turnaje discgolfové EuroProTour, kde v konkurenci mnoha skvělých evropských
hráčů vybojoval druhou příčku. Další cenné kovy, tentokrát v kategorii
Junior, si z Liberce odvezl Bohdan Bílek, jenž poslední dobou nedává
soupeřům nejmenší šanci a vyhrává jeden turnaj za druhým. Stříbrnou
medaili ve stejné kategorii získal Jakub Knápek.
Petr Masník, Moravian Gators

Znojmo plavcům svědčilo
Polovina září bývá dobou vinobraní, ale i první příležitostí otestovat
si výkonnost na začátku nové plavecké sezony při Velké ceně Znojma.
Tak jako v předchozích letech se soutěže, pořádané v otevřeném
pětadvacetimetrovém bazénu uprostřed krásného prostředí plovárny
Louka, zúčastnila početná výprava Plaveckého klubu.
Mnoho plavců z jednadvacetičlenné výpravy i přes brzký termín
zaplavalo své nejlepší osobní výkony. Někteří žáci – Šimon Vavřín,
Annemarie Kulišťáková, Matěj Knesl a Petra Kociánová – dokonce
postoupili do finálových bojů mezi dorostence a dospělé.
Rovněž novojičínským juniorům se podařilo zaplavat velmi dobré
výsledky. Nejúspěšnější byla Marie Skopalová, která v disciplíně
dvě stě metrů znak nenašla přemožitelku a vybojovala zlatou medaili.
K ní přidala bronz za třetí místo na poloviční trati.
Vlastimír Perna, člen výboru Plaveckého klubu

Novojičínský zpravodaj

Vítězstvím zahájili stolní tenisté TJ Nový Jičín své účinkování
v novém ročníku Českého poháru druhého stupně. Z Vracova přivezli
výhru 9:1, v příštím kole budou hosty TJ Sokol Ondratice. Začala
také soutěž druhé ligy, kterou naši zahájili vítězstvím 10:6 nad KST
Zlín.
Několik změn doznalo také „A“ družstvo. Po čtyřech letech ho
opustil nejúspěšnější hráč Kamil Knybel, naopak přišli Miroslav Janča
z TJ Sokol Borová a zvučná posila Tibor Pavlík z TTC Siko Orlová,
bývalý juniorský reprezentant s mnoha extraligovými starty. Oba
v loňské sezoně hráli první ligu. René Kowal, bratři Tomáš a Michal
Kratochvílovi a Jakub Mikeska pokračují v týmu i v nové sezoně.
Miroslav Mikula, člen oddílu

Sportovní pozvánka
• Florbalisté sehrají Novojičínský O-Cup
Čtyřiadvacátý ročník florbalového turnaje Novojičínský O-Cup
se uskuteční v sobotu 14. října v tělocvičnách Základní školy
Komenského 66. Do turnaje, který podpořilo město Nový Jičín,
se družstva mohou přihlásit na webu www.o-cup.cz.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy
a příznivce ve čtvrtek 19. října
v 16:30 hodin do klubových prostor na baště městského opevnění na besedu Pavla Wesseleho
nazvanou Ohlédnutí za zářijovou studijní cestou spojenou s promítáním. V úterý 31. října v 17 hodin připomene Karel Chobot
rovněž v klubových prostorách jubilea dvou novojičínských
osobností – 210 let narození Johanna Neussera a 110 let
narození JUDr. Miloslava Baláše.
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Placená inzerce

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

S EŘI ZOVAČ
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?
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.

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

Novojičínský
zpravodaj
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Fotosoutěž čtenářů – 78. kolo
Skutečně mnozí z našich
úspěšných zasilatelů museli být v září ještě na dovolené. Nedá se tentokrát říci,
že by do soutěže přišel nadbytek kvalitních snímků.
Byla tu však městská slavnost, které se někteří soutěžící zúčastnili i se svými
fotopřístroji, a tam se zrodila trojice vyhodnocených
snímků:
1. místo patří snímku Antonína Vágnera, který dokládá, že se u nás letos
připomínala slavná laudonovská bitva.
2. místo přineslo Štěpánu
Veverkovi jeho oblíbené
téma, závěrečný ohňostroj – v tom je autor
nepřekonatelný.
3. místo náleží Aleně Vidomusové za celkový
pohled na probíhající
slavnost z věže radnice.
Pavel Wessely

1. místo: Antonín Vágner

3. místo: Alena Vidomusová

2. místo: Štěpán Veverka

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.

Uzávěrka příštího čísla bude 19. října ve 12 hodin.
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