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Vídeň obdivuje dílo Antona Koliga
Slavnostní vernisáží byla v Leopoldově muzeu ve Vídni otevřena výstava prezentující život a dílo malíře a novojičínského rodáka Antona Koliga (1886–1950).
Veřejnosti představuje přes šedesát maleb a padesát kreseb slavného malíře,
který patří k předním osobnostem rakouské výtvarné scény první poloviny minulého století. Muzeum Novojičínska zapůjčilo ze svých sbírek čtyři Koligovy práce
a odborně se podílelo na katalogu výstavy, který je zároveň monografií podrobně
mapující autorův život a dílo. Kdo nestihne navštívit výstavu v rakouské metropoli,
jež potrvá do osmého ledna příštího roku, může Koligovo dílo obdivovat v kostele
Povýšení svatého Kříže v Kuníně. Rozměrný olej na plátně, osazený v kupoli
chrámu, zdobí tento svatostánek již více než sto let.
Text: Sylva Dvořáčková, foto: archiv Muzea Novojičínska
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rada města schválila na svém jednání
čtvrtého října zřízení nové služby. Už od
dubna 2018 bude na území města fungovat baby a senior taxi. Tímto krokem
chceme usnadnit starším lidem a rodičům malých dětí přepravu k lékaři nebo
na úřady.
Při přípravě tohoto projektu jsme
využili zkušenosti z jiných měst. V republice provozuje senior nebo baby taxi více než padesát měst a obcí,
z toho přibližně deset v našem kraji. Na projektu jsme pracovali více
než rok a myslím si, že se nám podařilo vybrat ty nejlepší praxe.
Co se týká senior taxi, přiklonili jsme se k věku 65 let. Naši starší
občané s trvalým pobytem v Novém Jičíně a jeho místních částech
či držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P budou moci novou pomoc využívat k cestám do zdravotnických zařízení na území města – nemocnice, ordinací praktických i odborných lékařů, na městský úřad a úřad
práce, kde se vyřizují různé příspěvky, na okresní správu sociálního
zabezpečení a také na hřbitovy.
Senioři budou mít možnost bezplatného doprovodu další osoby.
Rodiče či jiní zákonní zástupci dětí mladších čtyř let s trvalým pobytem
na území města a jeho místních částí budou moci baby taxi využít
k cestě do zdravotnických zařízení na území města – nemocnice,
ordinace praktických i odborných lékařů.
Poplatek za jednu jízdu bude činit 20 korun, tedy 40 korun za jízdu
tam i zpět. Klienti budou mít nárok maximálně na šest jízd měsíčně
– tři jízdy tam i zpět. Taxislužbu budou zajišťovat naše Technické
služby, které budou mít k dispozici dva pětimístné elektromobily. Je
to další krok k ochraně životního prostředí, neboť i městská hromadná
doprava bude od letošního prosince díky novým elektrobusům ekologická. Oba elektromobily budou dostatečně prostorné, aby se do
nich vešel skládací invalidní vozík, francouzské hole či kočárek.
Samozřejmě budou vybaveny dětskými sedačkami.
Zájemce o senior nebo baby taxi si bude muset na odboru sociálních věcí vyřídit průkazku, do které se mu budou vyznačovat realizované jízdy. Za vydání průkazky na celý rok zaplatí 30 korun.
Taxislužba se bude objednávat telefonicky u Technických služeb
jeden až dva dny dopředu. V případě náhlého onemocnění dětí půjde
taxi přivolat i v daný den a zajistit převoz k lékaři.
Nový projekt města bude fungovat v pracovní dny od 6:30 do
14:30 hodin. Přesné náklady a zisky baby a senior taxi budeme znát
až po roce provozu. Podle analýzy, kterou jsme si nechali zpracovat
a která vycházela ze zkušeností z obdobně velkých měst, se roční
výdaje budou pohybovat do 1,4 milionu korun, tržby by mohly přesáhnout sto tisíc korun.
Vážení spoluobčané, věřím, že tuto novu službu přivítáte a že se
v Novém Jičíně ujme. V některém z dalších čísel Novojičínského
zpravodaje o ní najdete podrobný leták. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se na přípravě projektu podíleli.
Jaroslav Dvořák

Poděkování za pomoc
Velmi děkuji všem zaměstnancům mateřské školy v Jiráskově
ulici, ředitelce Soni Nevrlové, a také všem rodičům dětí, které
zmíněnou školku navštěvují. Poděkování patří také mateřským
školám K. Čapka a Máchova, které se v průběhu krátkého času
ke školce v Jiráskově ulici přidaly. Moc nám všichni pomohli v naší
nelehké životní situaci. Vážíme si jejich přístupu a pochopení.
Za celou rodinu Antonie Lošťáková

Ocenili dárce krve
Osmapadesát občanů našeho města převzalo na radnici poděkování a drobný finanční dar za bezpříspěvkové dárcovství krve.
Všichni jsou nositeli Zlaté Janského plakety za více než čtyřicet
odběrů nebo Zlatých křížů I., II. a III. třídy za osmdesát až sto šedesát
odběrů. „Velmi si vážíme lidí, ochotných vzdát se svého pohodlí
a v případě nouze i na telefonické zavolání přijít do nemocnice darovat
krev,“ uvedl místostarosta Pavel Rozbroj.
Mezi oceněnými byl devětačtyřicetiletý Jiří Plešek, držitel plakety
Českého červeného kříže Dar krve – dar života, jenž má na kontě
přes 280 odběrů. „V šesti letech jsem měl vážný úraz, ztratil jsem
hodně krve. Díky pomoci druhých žiju. Rozhodl jsem se, že to, co
jsem dostal, společnosti vrátím. Jsem pravidelným návštěvníkem
transfúzního oddělení. Každý se rozhoduje sám za sebe, nemá smysl
nikoho k dárcovství přesvědčovat. Pokud mi to zdraví dovolí, chtěl
bych dosáhnout na 555 odběrů,“ svěřil se Plešek.
Marie Machková, tisková mluvčí

Bezpříspěvkovým dárcům krve poděkoval Pavel Rozbroj.
Foto: Marie Machková

Pamětní deska Mannheimerovi
Pamětní deska
čestnému občanu
Nového
Jičína,
čestnému členu Klubu rodáků a přátel,
malíři, spisovateli,
neúnavnému bojovníkovi za svobodu
a proti nacismu Maxi
Mannheimerovi byla
třiadvacátého září
odhalena na domě
v Hoblíkově ulici 34,
který rodina vlastnila
a v letech 1930 až
1938 v něm bydlela.
Autorem pamětní
desky, kterou inicioval a za finanční podpory města a Killiana
Leitze nechal vytvořit Klub rodáků a přátel města, je novojičínský
výtvarník Jan Zemánek.
Text: Karel Chobot, foto: Pavel Wessely

Vývoz směsného komunálního odpadu bude ve státní svátek 17. listopadu
probíhat beze změn.
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Prohlédněte si město virtuálně! Končí svoz biologického odpadu
Radnice se rozhodla představit zrekonstruované objekty a turisticky zajímavé stavby občanům a návštěvníkům našeho města prostřednictvím virtuálních prohlídek, které jsou k dispozici na webových
stránkách města, Návštěvnického centra a na mapách Google.
„Základem prohlídky je sférická fotografie, která zabere celý prostor
města v maximálním zorném úhlu. Pomocí interaktivního prohlížeče
ji lze libovolně otáčet, přibližovat či oddalovat. Graficky jsou na ní
vyznačena místa, jež si zájemce může detailně prohlédnout,“ říká
vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková.
Z pohodlí domova a v kteroukoliv dobu se lze podívat na osm
míst. Většinou jde o nově rekonstruované mateřské školy a jejich
zahrady. Kamera ale zmapovala také amfiteátr na Skalkách a sousoší
svatých Rocha a Šebestiána.
Marie Machková, tisková mluvčí

Výrobky z Novellary také u nás

Na Italském odpoledni, pořádaném devatenáctého října v Hotelu
Praha, se lidé dověděli informace o partnerském městě Novellara
a zároveň mohli ochutnat produkty vyrobené přímo v tomto městě.
Některé z nich, třeba balzamikový ocet nebo šumivé víno Lambrusco, jsou od října v prodeji také v Návštěvnickém centru.
Text: Ondřej Syrovátka, foto: Lenka Malinová

Postupné stahování kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad
z jednotlivých stanovišť v našem městě proběhne od 20. do 27. listopadu. Po jejich odstranění již nebude možné odpady na tato místa
ukládat. I nadále však lze biologicky rozložitelný odpad bezplatně
odevzdávat ve sběrných dvorech v ulicích Palackého a Propojovací.
Předpokládaným termínem opětovného zahájení svozů je duben
2018.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Město Nový Jičín

VOLNÁ POZICE
– REFERENT(KA) INVESTIC
Pojď mezi nás – nudit se nebudeš – hledáme nového
kolegu, kolegyni na oddělení investic.
Máš minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru
stavebnictví, stavební inženýrství nebo podobném…
Chceš vědět více?
Konkrétní informace najdeš
na webu www.novyjicin.cz – volná pracovní místa.
Nabízíme:
• nastartuj svou kariéru u nás
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na dovolenou, penzijní či životní pojištění, sportovní, rekondiční a rehabilitační
služby...)
• stravenky
• pětidenní pracovní týden s pružnou pracovní dobou
• příjemný pracovní kolektiv
• možnost dalšího vzdělávání

Informace pro cestující městskou dopravou
Od 10. prosince 2017 začne městskou hromadnou dopravu
v Novém Jičíně provozovat nový dopravce – společnost Arriva
Morava. V souvislosti s tím dojde k následujícím změnám:
• Přepravu cestujících zajistí 3 elektrobusy s klimatizací, které poskytnou cestujícím větší komfort.
• V autobusech MHD bude možné zaplatit jednotlivé jízdné bezkontaktní bankovní kartou.
• V autobusech MHD budou k dispozici USB zásuvky na dobíjení
elektronických zařízení.

Městskou dopravu zajistí moderní elektrobusy.
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Foto: archiv

• MHD bude začleněna do krajského systému ODIS.
• Zóna ODIS číslo 70 – Nový Jičín – se stane „městskou zónou“.
V celé této zóně bude platit jeden „městský“ tarif bez ohledu
na to, kterou autobusovou linku MHD cestující využívá.
• „Městský“ tarif bude moci cestující využít i při přestupu z příměstské linky na linku MHD a opačně.
• Skončí platnost dosavadních čipových karet používaných pouze
v MHD Nový Jičín. Nahradí je karta ODISka, kterou lze použít
u všech dopravců zapojených do systému ODIS.
• O kartu ODISka lze požádat na předprodejních místech (autobusové nádraží, informační kancelář MHD v Návštěvnickém
centru na Masarykově náměstí 45 nebo e-shop na https://eshopmorava.arriva.cz/). Výroba karty potrvá nejvýše 21 dnů a lze si
ji nechat zaslat poštou na svou adresu. Proto je nutno požádat
o ni v předstihu. Cena karty ODISka činí 130 Kč, doba platnosti
je 6 let.
• Nákup časových jízdenek bude možný v autobusech, předprodejních místech a v e-shopu – viz výše.
• Od 10. října 2017 do 31. května 2018 lze držitelům starých čipových karet MHD TSMNJ vrátit zálohu 100 Kč za pronájem karty,
vydané od roku 2012 do současnosti, a také vrátit zůstatek
z elektronické peněženky.
• Vrácení zálohy a zůstatků z elektronické peněženky je možné
pouze v informační kanceláři MHD v Návštěvnickém centru na
Masarykově náměstí 45, po předložení občanského průkazu
majitele karty.

3

Listopad 2017

Památná lípa hvězdou dárců

Zahrada se symboly zvěrokruhu

Vítěze ankety Strom roku vyhlásili pátého října v Brně. Památná
lípa v novojičínské části Kojetín sice v konkurenci dalších jedenácti
stromů se 179 hlasy celkové prvenství nezískala, zvítězila však
v počtu dárcovských SMSek, jež vynesly 2 499 korun. Město je bude
moci použít na ošetření dalších stromů. Na celkové výsledky soutěže
se můžete podívat na www.stromroku.cz.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Technické služby modernizují
Jedenáct a půl milionu korun vloží letos Technické služby do obměny zastaralé techniky. Nedávno zakoupily malý sklápěč na svoz
bioodpadu, ramenový nosič kontejnerů a menší nákladní auto, jež
budou využívat k instalaci dopravního značení. V elektronické aukci
je pořídily za celkem pět milionů.
Jedno z posledně nakoupených aut vozí v kontejneru bioodpad
ze zahrádek. Využití najde i při zimní údržbě. „Lze na něj přimontovat
radlici a nádobu pro rozstřik soli. Při svých rozměrech a hmotnosti
může vjíždět i na chodníky, aniž by je poškodilo,“ uvedl ředitel Technických služeb Václav Bukovský a dodal, že do konce roku by k vybavení mělo přibýt zařízení na likvidaci plevele horkou vodou.
Cílem není jen omlazení vozového parku, ale i snížení emisí výfukových
plynů a nákladů na opravy. „Mnoho strojů, s nimiž pracujeme, bylo vyrobeno před dvaceti lety,“ konstatoval pracovník Technických služeb Pavel
Rozbroj. Vysloužilou, avšak stále funkční techniku organizace prodává
přes internet. „Za poslední rok jsme jí prodali za více než půl milionu
korun. Vysloužilé kusy ale končí v ekologické likvidaci,“ dodal Rozbroj.
Do všech aut a dalších prostředků nechává vedení Technických
služeb postupně montovat GPS lokátory, aby mělo přehled o jejich
pohybu a využití.
Marie Machková, tisková mluvčí

Zvěrokruhová zahrada je dalším odpočinkovým místem na Skalkách.
Foto: Marie Machková

Naše město má zvěrokruhovou zahradu. Netradiční odpočinková
zóna vznikla na Skalkách, na mýtině, jež zůstala po vykácení stromů
napadených kůrovcem. Radnice zde nechala vysázet 3 750 trvalek
a třicet dřevin, řada rostlin by měla teprve vzejít ze semen.
Ústředním motivem je dvanáct zastavení podél spirálovitě vedené
pěšiny, každé je věnováno jednomu znamení. Dílo podle projektu
jednoho z významnějších českých zahradních a krajinných architektů
Ívara Otruby přišlo na 2,9 milionu korun. Polovinu nákladů pokryla
dotace Ministerstva zemědělství ČR.
„Vybudováním naučné stezky pokračuje Otrubův záměr vytvořit
na Skalkách rekreační oblast. Před třemi lety tady podle jeho návrhu
vznikl lesopark. Obě oddechové zóny na sebe navazují,“ řekla Kateřina Kuželová z odboru životního prostředí. Na palouk se vstupuje
kamennou bránou. V jeho středu byly vysázeny čtyři stromy jako
symboly ročních období.
„Každé z dvanácti zastavení Zvěrokruhu tvoří určitý typ květin
a stromů. Doplňují je popisné cedulky a plakety se symbolem znamení. Zároveň je k dispozici dvanáct odpočivadel,“ doplnila místostarostka Blanka Faluši.
Marie Machková, tisková mluvčí

Vyšší kvóty můžeme zvládnout

Technické služby předvedly novou techniku i na náměstí.
Foto: Marie Machková

Den pro dětskou knihu
Na tradiční Den pro dětskou knihu pozve městská knihovna
v sobotu 2. prosince malé i velké příznivce. Divadelní soubor
MALÉhRY uvede autorskou pohádku Jak na příšery. V plánu jsou
dvě představení – v 9 a 11 hodin. Vzhledem k prostorovým možnostem je nutná rezervace. Vstupenky bude možné zakoupit od
6. listopadu do 1. prosince pouze v oddělení pro dospělé čtenáře.
A nezůstane jen u divadla. Součástí akce budou prezentace a prodej cizojazyčné literatury pro děti a mládež, drobné dárky, malé
pohoštění a v neposlední řadě milá společnost hereček Báry
Seidlové, Daniely a Nikoly Zbytovských.
Radmila Grofová, oddělení pro děti a mládež

4

Zhruba sedm kilogramů elektroodpadu ročně měl podle nové
legislativy každý z nás odevzdat k recyklaci. Ještě před pár lety to
bylo nepředstavitelné množství. Vše ale nasvědčuje tomu, že to
dokážeme.
Původní evropská směrnice určovala nejméně čtyři kilogramy
elektroodpadu na jednoho obyvatele v každé členské zemi. V Česku
v posledních letech na každého člověka včetně dětí připadá více
než šest kilogramů reálného sběru. Požadavek evropské směrnice
jsme splnili i s rezervou.
Loni ale začal platit nový způsob výpočtu kvót, který množství
sesbíraného elektra významně navýšil. Česko nyní bude muset
zajistit sběr a recyklaci takového množství vysloužilého elektra, jaké
odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů
v průměru za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 tisíc
tun elektrozařízení. Každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci
minimálně sedm kilogramů.
Předběžné výsledky sběru v roce 2016 naznačují, že by se to
mohlo podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem Elektrowin prošlo od ledna do října 2015 na 30 tisíc tun starých
spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru z roku 2014. A množství
vysbíraných elektrospotřebičů neustále roste. Věříme, že především
s podporou široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety,
Placená inzerce
i novou vyšší kvótu s rezervou naplníme.
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Zloděje stromků odradí zápach

Podporujeme nadané děti

Jehličnany v našem městě ochrání před krádeží v předvánočním
čase speciální postřik. Pracovníci Technických služeb a městských
lesů do konce listopadu ošetří více než dva tisíce smrků, jedlí a borovic
rostoucích v parcích, sídlištní zeleni, v lesoparku nebo v nové zvěrokruhové lesní zahradě. Osvědčený postřik zanechává na stromku
zabarvení a v teple páchne.
„Natíráme všechny stromky do výše pěti metrů v parcích i na sídlištích,“ řekl vedoucí střediska veřejné zeleně Technických služeb
Pavel Zápalka. „Používáme takové složení postřiku, které chrání jehličnany před zloději a zároveň před okusem zvěře,“ doplnil Jiří Schindler z odboru životního prostředí. Některým stromkům lesníci ulamují
větvičky. Utrpí tím jejich vzhled, ale životaschopnost nikoliv.
Marie Machková, tisková mluvčí

Seminář na téma Podporujeme nadané děti pro budoucnost se
uskutečnil ve Středisku volného času Fokus. Ředitelům, pedagogickým pracovníkům a členům pracovních skupin Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání Novojičínska po více než dvě hodiny přednášel člen Mensy Jiří Rozehnal.
Posluchačům objasnil specifika, společné projevy a potřeby nadaných dětí a poradil, jak jejich talent rozpoznat, jak a proč je podporovat. Svůj výklad doplnil praktickými zkušenostmi z vlastní dlouholeté činnosti. Na závěr doporučil pedagogům, aby stanovili akční
plán, vybrali koordinátory péče o nadání a změnili uvažování ve škole
– lépe je podle něj začít pomalu a zvolna, nežli vůbec.
Oldřiška Navrátilová, odbor školství, kultury a sportu

O nemocích duše otevřeně
Přednášky pro školy a veřejnost na téma Duševní onemocnění
aneb Mluvme o tom spolu uspořádala v říjnu Slezská diakonie za
finanční podpory našeho města. Žáci zdravotnické školy a gymnázia
se setkali s lékařem psychiatrem – soudním znalcem i takzvaným
peer lektorem, jenž duševní nemoc sám prodělal.
Cílem bylo informovat mladé lidi o problematice duševního onemocnění, zmírnit předsudky vůči nemocným a poradit, jak pečovat
o vlastní duševní zdraví a jak rozpoznat prvotní příznaky, že něco
není v pořádku.
U příležitosti světového Dne duševního zdraví se uskutečnila přednáška pro veřejnost, spojená s promítáním filmu Paralelní životy.
Součástí programu byly diskuze s peer lektorem, přednes básní
a osobní zpověď ženy, která prochází procesem uzdravení.
Gabriela Lhotská, vedoucí střediska Rút

Kojetínské hody i Drakiáda
Na společných akcích se sešli obyvatelé městské části Kojetín.
Nejprve oslavili hody, které vyvrcholily nedělní mší u kapličky. Hlavnímu svátečnímu dni předcházely páteční přípravy, spojené s pečením hodových koláčků v hasičské zbrojnici, do něhož se zapojily
i děti.
Sobotní odpoledne na hřišti si naši nejmenší užili u velké skluzavky,
dospělým patřil podvečer s příjemnou country muzikou. Hodování
zpestřila výstavka „nově“ nalezených starých fotografií domů a většinou už nežijících spoluobčanů.
Za krásného a hodně větrného počasí proběhla pod křížkem na
Svinci Drakiáda. K obloze vzlétli i dráčci, které si děti vyrobily při
společném tvoření v hasičské zbrojnici. Některé překvapily svou
šikovností při stavbě a kreativitou při zdobení papírových draků.
Lumír Zrník, osadní výbor Kojetín

Proti drogám slovem i činem
Zkušení lektoři budou místním žákům přímo v základních školách
vysvětlovat okolnosti vzniku drogové závislosti, možnosti její léčby
i rizika trestně právních následků. Jejich návštěva naváže na květnovou zastávku protidrogového vlaku v našem městě.
Společně si připomenou vlakový příběh a v následné diskuzi rozvinou jednotlivé problémy. Cílem programu je prohloubit veřejnou
debatu o rizicích závislosti a zvýšit u školáků motivaci ke zdravému
životnímu stylu prostřednictvím témat svobody jednotlivce a respektování zákonů.
Do protidrogové prevence se zapojila i městská policie. Pro rodiče
vytvořila letáček informující o možnosti otestovat si své dítě na přítomnost drog. Testery jsou připraveny k vyzvednutí ve služebně
městské policie v kteroukoliv denní i noční dobu až do vyčerpání
zásob. Služba je bezplatná a anonymní. Letáčky s podrobnými informacemi obdržely všechny základní školy ve městě.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Získal Křišťálový kamínek

Bohumír Večerek převzal čtvrtého října v Ostravě ocenění Křišťálový kamínek za celoživotní práci pro lidi s handicapem. Ač sám
handicapovaný, pracuje jako speciální pedagog ve spolku ITY,
jehož je zakládajícím členem a místopředsedou. Zároveň založil
spolek GO ON, podporující sport nejen osob s handicapem,
pomáhá tyflopedickému kabinetu a mnoha dalším organizacím
Novojičínska. Ve volném čase se věnuje bratrovi postiženému
Aspergerovým syndromem. Pro svou laskavost, empatii, humor
a nadhled i obsáhlé znalosti je vnímán jako nezastupitelný odborník
a skvělý spolupracovník. Na ocenění, udělené u příležitosti
25. ročníku Evropských dnů handicapu, jej nominovaly odbor
sociálních věcí zdejší radnice a Návštěvnické centrum.
Text: Daniela Susíková, foto: agentura Trigon
Děti z Kojetína pouštěly draky.
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Den ve znamení pěstounství

Turisté na cestách

Den pěstounství se uskuteční v sobotu 18. listopadu od
10 do 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovice. Pěstounské rodiny budou
moci zdarma navštívit Svět techniky a s ostatními návštěvníky,
kteří získají slevu 20 procent na vstupné, rovněž bezplatně sledovat
doprovodný program – například vystoupení dětí vyrůstajících
v náhradních rodinách. Lidé, kteří o náhradní rodinné péči uvažují,
se zde s danou problematikou blíže seznámí. Více informací na
https://dejmedetemrodinu.msk.cz.
Richard Pešat, odbor sociálních věcí

Dobrovolníci běželi pro Eden
Druhý ročník Běhu pro Eden se uskutečnil čtrnáctého října na podporu stejnojmenného denního stacionáře. Jeho činnost přišlo účastí
a dobrovolným startovným podpořit okolo padesáti lidí. Trasa vedla
ze Smetanových sadů na Skalky, Čerťák a zpět. Záleželo na každém
účastníkovi, zda ji zvládne během či chůzí. Závěr akce patřil posezení
u guláše. Z letošního výtěžku denní stacionář pořídí závěsnou venkovní houpačku pro imobilní klienty.
Radka Čapková, vedoucí denního stacionáře Eden

Škola života navštívila Krakov

Turisté ukončili sezonu vícedenních zájezdů v Babiččině údolí. Foto: Ivan Čejka

Tradičně na svatého Václava ukončili novojičínští turisté sezonu
vícedenních zájezdů. Letos se vydali do Babiččina údolí a jeho okolí.
Při svých toulkách za nádherného počasí obdivovali „český Betlém“
– Nové Město nad Metují se zámkem a pěkným náměstím – Peklo
a Jiráskovu chatu na Dobrošově, Náchod, skalní útvary na Hejšovině
v Polsku a další pamětihodnosti.
Na přelomu září a října turisté načali třetí desítku Přechodů Beskyd.
Během čtyř dnů navštívili všechny vrcholy hlavního hřebene Beskyd
– Travný, Lysou horu, Smrk, Čertův mlýn, Kněhyni, Radhošť a na
závěr Velký Javorník. Nejnáročnější trasa se startem v Třinci měřila
89 kilometrů, s výškovým profilem + 3 780 metrů a – 3 727 metrů.
Vlasta Čejková a Jiří Pauk

Na návštěvě v ostravské zoo
Exkurzí do Zoologické zahrady v Ostravě se počátkem října zúčastnili žáci osmých ročníků Základní školy Komenského 68. V rámci
výuky přírodopisu se seznámili s jednotlivými skupinami savců.
Výukové programy byly zaměřeny na primáty, šelmy a slony. Žáci
se dověděli od zoologů a ošetřovatelů mnoho důležitých informací,
zároveň si mnohé savce mohli důkladně prohlédnout. V listopadu
se do Ostravy vrátí, tentokrát ale jejich cílem bude Svět techniky.
Pavla Stanislavová, učitelka

Šesťáci mezi letadly

Třídenní pobytový zájezd uspořádala Škola života pro klienty denního stacionáře, od jehož založení letos uplynulo dvacet let. Cílem
nadstandardního výletu do sousedního Polska bylo navázat nová
přátelství, prolomit jazykovou a měnovou bariéru. V historickém Krakově jsme navštívili například Podzemí Rynku, Schindlerovu fabriku
a Solnou jeskyni, poznali a ochutnali jsme národní kuchyni. Pobyt,
který finančně podpořily město Nový Jičín a nadace Agel, se vydařil.
Všichni účastníci byli nadšení.
Text: Vendula Šimíčková, foto: Pavla Holáňová

Do firmy Job Air v nedalekém Mošnově zavítali jedenáctého října
šesťáci a jejich učitelé ze Základní školy Tyršova. Po úvodním výkladu
jsme s průvodcem prošli halu, ve které probíhají opravy letadel.
Během prohlídky jsme se dověděli mnoho zajímavých informací
o letadlech, leteckém provozu či pracovních podmínkách ve firmě.
Exkurze byla součástí podpory technického vzdělávání.
Text: Roman Benčák, foto: archiv školy

Poděkování Slezské diakonii
Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancům místního střediska Slezské diakonie – Eden za trpělivý a laskavý přístup k našim dětem. Celé organizaci bychom rádi popřáli
mnoho dalších let spolupráce s námi rodiči v pomoci a náročné
péči o naše děti méně či více postižené. Díky za to, že tato tíha
není jen na nás rodičích, ale máme ve vás velkou oporu.
Za rodiče Iveta Švrčková

6

Novojičínský zpravodaj

Listopad 2017

Senioři z Loučky se bavili

Školní oslavy se vydařily

Na devadesát seniorů se i přes nepříznivé počasí zúčastnilo sportovně zábavného dne, který pro ně v areálu Orla uspořádal osadní
výbor v Loučce se svými partnery. Senioři se mohli zapojit do šesti
sportovních a zábavných soutěží s následným společenským programem. Nejúspěšnější z nich obdrželi věcné ceny a dárkové balíčky.
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru

Střípky z Komenského 66

Usednout za volant starého kombajnu byl náramný zážitek. Foto: Bohumír Kusý

Páťáci v planetáriu pronikali do tajemství vesmíru.

Foto: Lucie Halamíčková

Uplynulé týdny byly v Základní škole Komenského 66 bohaté
na zajímavé události. Některé z nich jsme zaznamenali ve zkratce:
• sedmáci podnikli exkurzi po stopách Velké Moravy. Navštívili
například archeologický skanzen s replikou slovanského opevněného sídliště v Modré a Památník Velké Moravy ve Starém
Městě, kde je nejvíce zaujalo lidské pohřebiště s hroby vampýrů.
• do planetária v Ostravě zamířili žáci pátého ročníku. V „astronomickém kině“ mohli obdivovat věrnou napodobeninu hvězdné
oblohy, zažít simulovaný let vesmírem a zblízka pozorovat nespočetné množství vesmírných objektů.
• osmičlenný tým žáků devátých tříd vyhrál sportovně vzdělávací
soutěž Mosty, kterou na Skalkách uspořádalo zdejší gymnázium.
Společně s dalšími pěti družstvy zápolil ve střelbě ze vzduchovky
a luku, řešení hlavolamů, týmové spolupráci a fyzické připravenosti.
Školní dopisovatelé

Chrání životní prostředí
Tradiční sběr starého papíru uspořádala na konci září Základní
škola Jubilejní. Vytříděné balíky určené k recyklaci a tedy i ochraně
přírody vážily přes čtyři tisíce kilogramů. Že žákům není životní prostředí lhostejné, dokládá nejen tato sběrová akce, ale i jejich zapojení
do soutěží typu Recyklohraní, sběr baterií, víček PET lahví, vyřazených
elektrospotřebičů a podobně, ve kterých získávají vždy velmi dobré
výsledky a umístění.
Miroslava Borošová, učitelka

Heslem dne byl „Skřítek“
Heslo „Skřítek“ provázelo druháky ze Základní školy Dlouhá 56
projektovým vyučováním s podzimní tematikou. Na uvedené slovo
plnili úkoly – luštili velkou křížovku, učili se básničku, poznávali
dopravní značky a třídili stromy při řešení slovní úlohy. Největší
úspěch sklidila hra na Podzimního lovce a stavění domečku pro
skřítka.
Simona Drgová, učitelka

Novojičínský zpravodaj

Sto padesát let od svého vzniku si šestého a sedmého října připomněla zdejší Střední škola technická a zemědělská. Oslav se
zúčastnilo mnoho významných hostů včetně ministra zemědělství
Mariána Jurečky.
Návštěvníci si po oba dny mohli prohlédnout školu i výstavu historických materiálů a staré i moderní techniky. Zároveň měli možnost
poznat současnou činnost školy a nechyběly ani atrakce pro nejmenší.
V předvečer oslav sem přišly děti z mateřských a základních škol,
odpoledne jsme přivítali bývalé absolventy. Školu navštívilo odhadem
dvanáct set lidí, především rodin s dětmi. Zájem veřejnosti nás mile
překvapil. Naprostá většina hostů odcházela velmi spokojená.
Bohumír Kusý, ředitel

Dýňobraní s Mozaikou

Rodiny s dětmi se první říjnovou sobotu sešly v Zahradě Klos,
aby si společně vydlabaly dýni a prožily podzimní odpoledne.
Děti i dospělí přicházeli ve strašidelných kostýmech a dotvářeli
tím tajemnou atmosféru. Rodinné centrum Mozaika připravilo
i doprovodný program, například malování na obličej, podzimní
kvíz či fotokoutek s maskoty. Také díky příznivému počasí si
všichni užili krásné odpoledne na čerstvém vzduchu.
Text a foto: Zuzana Rosová

Hasiči v Montessori mateřince
Děti z Mateřské školy Montessori to ráno na konci září netušily,
jaké dobrodružství na ně čeká. Věděly to ale paní učitelky, a proto
napjatě očekávaly gong a signál „Hoří“, který měl odstartovat cvičnou
evakuaci. Bohužel se tak nestalo, protože hasiči museli odjet k opravdovému zásahu. Jakmile to však bylo možné, ihned přijeli do školky
a dětem představili svou práci i techniku. Došlo také na záchranu
čtyř odvážných dětí, při němž nechyběly ani dýmovnice a natažené
hadice.
Soňa Holubová, učitelka
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Všestranný malíř Julius Berger
Julius Victor Berger, křtěný Julius Valentin, byl významný rakouský malíř slavného rodu Bergerů.
Narodil se 9. července 1850
v Novém Jičíně malíři Ignáci
Johannovi Bergerovi a jeho manželce Antonii Josefě, rozené
Czeitschnerové. Nadání zdědil
bezpochyby po prastrýci Antonu
Bergerovi a především po svém
otci Ignáci.
Ve čtrnácti letech vstoupil na
vídeňskou Akademii výtvarných
umění. Studoval zde u profesorů
Julius Viktor Berger.
zvučných jmen – Eduarda EngerFoto: Muzeum Novojičínska
tha a Hanse Makarta. V roce 1874
získal za portrétní skicu císaře Ferdinanda I. velkou zlatou medaili
a státní stipendium na tříletý pobyt v Itálii. Inspiroval se tam dílem
Tiepolovým, které ovlivnilo jeho nástěnné malby.

který mu věnoval dva své obrazy. Jako profesor byl Berger u žáků
velmi oblíbený, některé z nich finančně podporoval.
Rozsah i námětový okruh malířovy tvorby byl bohatý. Vyhotovil
mnoho nástěnných maleb, olejů, pastelů, kreseb s historickými
a žánrovými náměty. Maloval krajiny, portréty, církevní obrazy a také
krojové studie.
Medaile od císaře
Proslul zejména svými návrhy a realizacemi náročných interiérových výzdob nově vznikajících veřejných budov na vídeňské okružní
třídě Ringstraße – Justičního paláce, Akademie, Uměleckohistorického muzea, univerzity. K jeho nejznámějším realizacím patří monumentální malba Mecenáši výtvarného umění Domu Habsburků na
stropu Zlatého sálu Uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni. Za toto
velkolepé dílo, na němž ztvárnil čtyřiačtyřicet postav v nadživotní
velikosti, jej císař ocenil zlatou medailí.

Život s uměním
Po návratu do Vídně z finančních důvodů sdílel byt s malířem Emilem Jakobem Schindlerem a jeho manželkou Annou Sofií, rozenou
Bergen. Berger jim byl 4. února 1879 dokonce svědkem na svatbě.
V matrice, kde je sňatek zapsán, uvádějí novomanželé i jejich svědek
shodné bydliště – Vídeň, Maierhofgasse 16.
Julius Berger se nikdy neoženil. Žil v domácnosti své sestry Emy
Jürgenové ve Vídni. Často však pobýval také u příbuzných v Novém
Jičíně. V letech 1881 až 1887 zastával funkci profesora na Akademii
výtvarných umění ve Vídni. Z tohoto malířova období jsou známy
informace o tom, že jeho nejoblíbenějším žákem byl Gustav Klimt,
Odhalení pamětní desky na rodném domě J. V. Bergera roku 1905.
Foto: Muzeum Novojičínska

Nástěnná malba pro Univerzitu
ve Štýrském Hradci patří k jeho
posledním větším pracím. Další
ocenění umělec získal za obraz
Artes faventes, který byl zapůjčen
na Světovou výstavu v Lyonu a za
který dostal dvě medaile. Muzeum
Novojičínska vlastní ve svých sbírkách dva jeho autoportréty – jeden
v oleji, druhý v kresbě.
Ve stálé expozici je vystavena
kresba umělce ve výrazném kostýmu. Autoportrét malovaný olejem zobrazuje umělce z profilu
v sytých temných barvách výrazným děleným rukopisem. Kromě
Pamětní deska J. V. Bergera z roku těchto dvou autoportrétů vlastní
1905.
Foto: Muzeum Novojičínska Muzeum Novojičínska kresby
z dob Bergerových studií, dvě olejomalby s církevním námětem a tisky
s návrhy pomníků, což dokládá autorův bohatý tematický rozsah.

Julius V. Berger: Ukřižování, olej na plátně.
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Foto: Muzeum Novojičínska

Završitel rodinné tradice
Zemřel náhle na srdeční mrtvici 18. listopadu 1902 a je pohřben
na centrálním hřbitově ve Vídni. Malířská rodina Bergerů se svým
bohatým a rozsáhlým dílem výrazně zapsala do dějin malířství
devatenáctého století na severní Moravě. Dílo Julia Viktora Bergera
završilo uměleckou dráhu rodiny jako čelního představitele historismu. Díky kvalitě a tematickému rozsahu svého díla patřil
k předním rakouským umělcům své doby v rakousko-uherské
monarchii.
Eva Sulovská, Muzeum Novojičínska
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Novojičínský Zlatý Ámos
Úvodní titulek jsem si vypůjčil z článku Václava Ptáčka v Novojičínském zpravodaji z února 2005, kde podrobně popisuje životní
příběh Ludvíka Pavlíka. Z jeho stati vyjímám: „Ludvík Pavlík by jistě
pro své vynikající pedagogické i lidské kvality výše uvedený titul
získal zejména proto, že hodnocení provádějí žáci a Ludvík Pavlík
patřil k velmi oblíbeným kantorům.
Narodil se 5. listopadu 1907 v Jílovci na Bílovecku. Všestranně
nadaný žák se silně vyvinutým hudebním cítěním absolvoval reálné
gymnázium a učitelský ústav v Příboře a začal učit na menšinových
školách. Během studií hrával v příborském symfonickém orchestru,
pod vlivem jistebnického učitele Františka Lýska se začal věnovat
i sborovému zpěvu, pracuje s mužským i smíšeným sborem.
V letech 1928–1937 procestoval celou Evropu, Přední Asii i severní
Afriku. Za druhé světové války působil v Holešově, kde založil dětský
pěvecký sbor, který vystupuje na veřejnosti v národním kroji, za což
si Ludvík Pavlík vysloužil totální nasazení. Po osvobození nastoupil
jako odborný učitel na Palackého dívčí měšťanské škole, kde zakládá
a deset let řídí dívčí pěvecký sbor, který vítězí v celostátních soutěžích
a natáčí v rozhlasovém studiu v Ostravě.
Sbor byl dokonce nominován na světový festival v Budapešti, ale
zájezd se neuskutečnil pro vážné onemocnění sbormistrovy dcery.
V tomto období zároveň založil a vedl čtyřicetičlenný mužský sbor.
Jako zkušený instrumentalista (houslista) hrával v novojičínském
symfonickém orchestru, několik let byl členem Novojického kvarteta.“
Odborník na psychologii
Nejdelší a snad i nejkrásnější životní období prožil Ludvík Pavlík
při výchovně vzdělávací práci na novojičínské střední pedagogické
škole, kde se věnuje psychologii. Postupně se vypracovává na uzná-

vaného odborníka. Za vynikající vyučovací i výchovné výsledky je
mu v roce 1963 udělen čestný titul Zasloužilý učitel.
Od roku 1971 spolupracoval s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze na návrhu nové koncepce pro výuku psychologie na
středních pedagogických školách, pro ministerstvo školství hodnotil
některé učebnice psychologie z odborného i pedagogicko-metodického hlediska.
Václav Ptáček svou stať končí slovy: „Svého kolegy a staršího
přítele jsem si vážil zejména pro jeho lidskost, pracovitost, houževnatost i náročnost. Není divu, že si ho pracovníci ostravského televizního studia vybrali k účinkování v pořadu Jaký má být dobrý učitel,
který měl premiéru 5. března 1981. Ludvík Pavlík zemřel 27. března
1982 v Novém Jičíně ve věku pětasedmdesáti let.“
Významná osobnost města
Ludvík Pavlík byl bezesporu významnou novojičínskou osobností,
budující po roce 1945 českou kulturu v bývalém německém městě.
Řadil se tak k dalším osobnostem doby, jako byli Jaroslav Štindl,
Ervín Bártek, Josef Lankočí, Miloslav Baláš, Karel Otto, Václav Ptáček,
Antonín Tučapský, Miroslav Tyrala a Olga Janovská.
V uvolněných šedesátých letech se zasloužil o růst významu psychologie na středních pedagogických školách. Pro zajímavost uvádí
opět Václav Ptáček: „Protože nebyla učebnice, rozmnožoval texty
z psychologie pro potřeby svých žáků. Upotřebil 220 cyklostylových
blan a vytiskl 41 980 stran...“ (v té době pochopitelně neexistovaly
kopírovací stroje, jak je známe dnes, na blány se musel text přepsat
strojem bez pásky a teprve pak se tisklo).
Všichni, kdo Ludvíka Pavlíka znali osobně, zvláště jeho studentky,
na něj dodnes vzpomínají.
Karel Chobot, Státní okresní archiv

Chráněné části přírody a krajiny na Novojičínsku (8)

Chráněná krajinná oblast Poodří
Poodří je jednou ze dvou chráněných krajinných oblastí zasahujících na Novojičínsku do katastrů obcí Suchdol nad Odrou, Hladké
Životice, Bartošovice, Hukovice, Kunín, Šenov u Nového Jičína,
Bernartice nad Odrou, Jeseník nad Odrou a Hůrka.
Důvodem pro jeho zařazení mezi chráněná území je zachovalost
nivních mokřadních ekosystémů a poloha Poodří na evropsky
významné tahové cestě ptactva. Hranice oblasti vede po veřejných
komunikacích nebo jiných zřetelných liniích, například po železniční
trati Ostrava – Přerov. Na přístupových cestách je hranice oblasti
vyznačena cedulemi se státním znakem, doplněnými orientační
mapkou. Územím provázejí návštěvníky naučné stezky a turisticky

Jedno z malebných zákoutí chráněného území Poodří. Foto: Hana Hůlová
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a cyklisticky značené trasy, avšak v nejcennějších biotopech je například provoz na kolech omezený.
V minulosti většinu údolních niv narušily zemědělské hospodaření
a zástavba, přesto patří Poodří mezi území, kde se původní přírodní
a krajinářské hodnoty částečně zachovaly. Osou oblasti je řeka Odra
vstupující sem z Nízkého Jeseníku. Po více než 55 kilometrech
opouští chráněnou oblast u přírodní rezervace Polanský les.
Hydrologické poměry území jsou dány především geologickou
stavbou a morfologií terénu. Opakující se záplavy mají zásadní
význam pro zachování mokřadních společenstev, specifické biotopy
periodických tůní umožňují zastoupení mnoha ohrožených druhů
rostlin a živočichů, přitom druhová rozmanitost Poodří je mimořádná.
Podmínkou pro existenci stanovišť je zachování přirozeného režimu
zaplavování území podle klimatických odchylek jednotlivých let.
Přirozeným ekosystémem v Poodří jsou lužní lesy, které dříve
pokrývaly celou oderskou nivu. Do současnosti se zachovalo několik
menších lesních komplexů s více či méně přirozenou druhovou dřevinnou skladbou. Nejčastější dřevinou jsou zde jasan ztepilý a lípa
malolistá, jež v různých poměrech doplňují dub letní, habr obecný,
javory a jilmy.
Krajinářsky výrazným prvkem Poodří jsou aluviální louky a rybníky.
Vznikaly na místě rozsáhlých lesů ve 13. až 15. století, kdy podél
oderských přítoků vznikala první sídla. Jejich rozsah se během staleté
historie měnil, svědky toho jsou rybniční hráze, vodní náhony či
zbytky zemědělských usedlostí.
Dodnes se zachoval pás luk táhnoucí se po obou březích Odry
v celé délce území. Vyšší stupeň ochrany pro nejvýznamnější lokality
zajišťuje jejich vyhlášení maloplošným zvláště chráněným územním.
Přírodovědné poznání Poodří není zdaleka ukončeno a lze očekávat
další zajímavé nálezy.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
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Listopad 2017
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Neděle 5. listopadu v 19 hod. • ČTYŘI DOHODY • Divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru Dona
Miguela Ruize o moudrosti starých Toltéků. Vyprodáno.
■ 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. Vyprodáno.
■ 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.
Připravujeme:
■ Úterý 5. prosince v 19 hod. • ONDŘEJ HAVELKA & JEHO MELODY MAKERS: PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ • Zbrusu nová show
– hold prvním jazzovým deskám a swingová smršť.
■ Čtvrtek 7. prosince v 19 hod. • Michaela Doleželová a Roman
Vencl: ANI ZA MILION! • Atraktivní prostředí přímořského majáku,
brilantní dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka. Režie: Petr Hruška. Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ČÁRA • Pondělí 6. listopadu v 17:30 hod. • Úterý 7. listopadu ve
20 hod. • Pondělí 13. listopadu v 17:30 hod. • Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic. Thriller/ drama, 115 min., slovensky.
■ PLANETA OPIC • Filmový klub • Pondělí 6. listopadu ve 20 hod.
• Slavný hollywoodský sci-fi film, který trvale změnil pohled na lidstvo.
112 min., titulky.
■ MILADA • Úterý 7. listopadu v 17:30 hod. • Středa 8. listopadu ve
20 hod. • Úterý 21. listopadu ve 20 hod. • Na plátna kin se poprvé
dostává dramatický osud Milady Horákové, který ve své době otřásl
světem. Životopisné drama, 130 min, česky.
■ THOR: RAGNAROK • Středa 8. listopadu v 17 hod. 2D titulky •
Pátek 10. listopadu v 17 hod. 2D dabing • Thor je uvězněn na opačném
konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu
s časem. Akční, 130 min.
■ VRAŽDA V ORIENT EXPRESU • Čtvrtek 9. listopadu v 17:30 hod.
• Pátek 10. listopadu – sobota 11. listopadu ve 20 hod • Středa
15. listopadu v 17:30 hod. • Sobota 18. listopadu ve 20 hod. • Čtvrtek
30. listopadu ve 20 hod. • Příběh třinácti cestujících podezřelých z vraždy
v luxusním vlaku podle Agathy Christie. Krimi, 110 min., titulky.
■ MAXINOŽKA • Sobota 11. listopadu – neděle 12. listopadu
v 17:30 hod. • Neděle 19. listopadu v 17:30 hod. • Kluk Adam zjistí,
že jeho otec je legendární Lesní muž a že i on sám po něm zdědil nadání,
o kterém se mu ani nezdálo. Animovaný, 91 min., dabing.
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■ SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ • Čtvrtek 9. listopadu ve
20 hod. • Neděle 12. listopadu – pondělí 13. listopadu ve 20 hod. •
Komedii napsali slavní bratři Joel a Ethan Coenovi už v 80. letech, její
režie se ujal George Clooney. Mysteriozní krimi, 104 min., titulky.
■ SNĚHULÁK • Úterý 14. listopadu v 17:30 hod. • Adaptace světového bestselleru Jo Nesbøa. Krimi drama/mysteriozní thriller,
120 min., titulky.
■ VŠECHNO NEJHORŠÍ • Úterý 14. listopadu – středa 15. listopadu
ve 20 hod.• Jaké je to uvíznout v jednodenní časové smyčce, která vždy
skončí vaší vraždou? Dost děsivé. Thriller, 96 min., titulky.
■ ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK • Čtvrtek 16. listopadu v 17:30 hod.
• Pátek 17. listopadu ve 20 hod. • Středa 22. listopadu v 17:30 hod.
• Čtvrtek 23. listopadu ve 20 hod. • Třetí část výpravné trilogie se odehrává na konci padesátých let. Drama, 113 min., česky.
■ LIGA SPRAVEDLNOSTI • Čtvrtek 16. listopadu a neděle 19. listopadu ve 20 hod. 2D titulky • Pátek 17. listopadu a pátek 24. listopadu
v 17 hod. 3D dabing • Sobota 18. listopadu a sobota 25. listopadu
v 17 hod. 2D dabing • Středa 22. listopadu ve 20 hod. 3D titulky •
Těšte se na obří nálož efektní akce a fantastických dobrodružství pod
hlavičkou Ligy spravedlnosti. Akční fantasy.
■ EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ • Pátek 17. listopadu ve
14:30 hod. • Neděle 26. listopadu v 17:30 hod. • Jednodenní putování
se Sluncem od nejvyšších hor k nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle do labyrintů velkoměst. Rodinný dokument, 95 min.,
dabing.
■ MY LITTLE PONY FILM • Sobota 18. listopadu ve 14:30 hod. •
Nová velká dobrodružství známých kamarádů. Animovaný, 99 min.,
dabing.
■ OVČÁČEK MILÁČEK • Pondělí 20. listopadu v 19 hod. • Kabaret
Městského divadla Zlín se vrací do kin. Přímý přenos, 85 min.
■ 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ • Úterý 21. listopadu v 17:30 hod. • Aneta Langerová v roli ruské básnířky Anny Barkovové, která strávila dvacet let
v lágrech. Životopisný, 107 min., dabing.
■ TÁTA JE DOMA 2 • Čtvrtek 23. listopadu v 17:30 hod. • Pátek
24. listopadu ve 20 hod. • V pokračování úspěšné komedie o dvou
otcích v jedné rodině rozčeří již poklidnou hladinu příjezd dvou svérázných
dědečků. Komedie, 100 min., titulky.
■ HRÁČI SE SMRTÍ • Sobota 25. listopadu – neděle 26. listopadu
ve 20 hod. • Středa 29. listopadu ve 20 hod. • Skupina studentů medicíny se snaží získat odpověď na otázku, zda existuje život po smrti. Mysteriozní thriller, 110 min, titulky.
■ DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ • Pondělí 27. listopadu a středa
29. listopadu v 17:30 hod. • Když organizujete dokonale promyšlenou,
luxusní svatbu, úplně si to říká o nějaký průšvih. Komedie, 115 min.,
titulky.
■ CHLAPI NEPLÁČOU • Filmový klub • Pondělí 27. listopadu ve
20 hod. • Osm dobrovolníků z řad válečných veteránů, zastupujících
různé národnosti a etnika bývalé Jugoslávie, na společné terapii. Drama,
98 min., titulky.
■ ČERVENÁ • Bio Senior • Středa 29. listopadu ve 13 hod. • Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní
pěvkyni a herečce Soně Červené. Dokumentární, 83 min., česky.
■ KVARTETO • Čtvrtek 30. listopadu v 17:30 hod. • Pátek 1. prosince ve 20 hod. • Nová česká komedie režiséra Miroslava Krobota.
93 min.
■ PADDINGTON 2 • Pátek 1. prosince – neděle 3. prosince
v 17:30 hod. • Náš kamarád Paddington je zpět v novém dobrodružství.
Rodinná komedie, 110 min., dabing.
■ 7 ŽIVOTŮ • Sobota 2. prosince – pondělí 4. prosince ve 20 hod. •
Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou
existenci před okolním světem. 123 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
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.
■ Do středy 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.
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Listopad 2017
Akce:
■ Sobota 25. listopadu od 8:30 do 13:30 hod. • MIKULÁŠSKÝ JARMARK • Tradiční akce s kulturním programem na obou nádvořích – cimbálová a historická hudba, flašinetáři, kartářka, mikulášská nadílka pro
děti. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–16 hod.
neděle, svátky 9–15 hod.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Čtvrtek 2. listopadu – středa
20. prosince • Městská knihovna • NITKA K NITCE • Paličkované
krajky Hany Hyžákové.
■ Úterý 7. listopadu – úterý 28. listopadu • Výstavní síň Stará pošta
• NOVÝ JIČÍN V OBRAZECH • Obrazy Jana Billa. Vernisáž 6. listopadu
v 18 hod.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstava:
■ Středa 1. listopadu – čtvrtek 30. listopadu • vestibul SVČ Fokus •
MOJE PRÁZDNINY • Výtvarné práce dětí z novojičínských školních družin
Akce:
■ Sobota 11. listopadu v 10 hod. • SVČ Fokus • NOVOJIČÍNSKÁ
TLAPA • Soutěž v páce (Armwrestling). Registrace a vážení v den soutěže
od 9 hod. Informace: tel. 734 287 205, e-mail sedlar@fokusnj.cz.
■ Neděle 19. listopadu v 8:30 hod. • Hala ABC • FLORBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ • Kategorie: ročníky 2004 a mladší, družstva
dívek mohou být o 2 roky starší. Startovné 700 Kč za tým. Přihlášky na
tel. 734 287 205 nebo e-mailu sedlar@fokusnj.cz.
■ Čtvrtek 23. listopadu od 16 do 18 hod. • SVČ Fokus • VÝTVARNÁ
DÍLNA S PAVLOU • Tradiční tvořivé setkání, tentokrát s černým drátováním na vánoční téma. Cena 100 Kč.
■ Neděle 26. listopadu od 15 do 18 hod. • SVČ Fokus • HVĚZDIČKOVÝ
BÁL • První ze tří karnevalů pro děti s rodiči. Zábava, legrace, soutěže,
diskotéka – vše v maskách. Vstupné: děti zdarma, doprovod 30 Kč.
Připravujeme:
■ Pátek 1. prosince v 16 hod. – sobota 2. prosince v 10 hod. • SVČ
Fokus • KOUZELNÁ MIKULÁŠSKÁ NOC • Zábavná akce pro děti
s přespáním na tatami. Předvánoční dílnička, hry, sport – večerní koupání
na bazénu, svíčková stezka, filmové představení s popcornem. Přihláška
a platba v infocentru Fokusu do 30. listopadu. Cena 200 Kč.
■ Sobota 2. prosince od 15 do 19 hod. • SVČ Fokus • MIKULÁŠSKÁ
JÍZDA • Návštěva Mikuláše s družinou, dovádění s čerty, tanec s anděly,
zábavné stanoviště a Mikulášská diskotéka.
■ Neděle 3. prosince v 9 hod. • SVČ Fokus • MIKULÁŠSKÝ STOLNÍ
TENIS • Turnaj dvouher pro neregistrované hráče. Startovné 50 Kč za
hráče. Informace na tel. 734 287 205 a e-mailu sedlar@fokusnj.cz.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
Akce:
■ Pátek 3. listopadu ve 20 hod. • Klub Galerka • JAZZ KLUB & MARIANNE SOLIVAN (USA) & WALTER PHISHBACHER (USA) • Spojení
dvou výrazných osobností newyorské jazzové scény • Vstupné 150/200 Kč.
■ Sobota 4. listopadu ve 20 hod. • Klub Galerka • TARA FUKI • Duo
violoncello & zpěv • Vstupné 150/200 Kč.
■ Úterý 7. listopadu v 16 hod. • Městská knihovna • NEMOCNÍ S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU • Přednáška o projevech a vývojových
stadiích nemoci, o komunikaci s nemocnými a možnostech optimalizace
rodinného prostředí. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace v oddělení
pro dospělé čtenáře nebo na tel. 556 709 840.• Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 10. listopadu ve 20 hod. • Klub Galerka • CELBOSS • Hudba,
šansony, láska, radost, dobrá nálada... • Vstupné 110/130 Kč.
■ Sobota 11. listopadu ve 20 hod. • MC Drago • UŽ JSME DOMA •
Alternativně punkový večer se světově nejznámější českou kapelou. •
Vstupné 150/200 Kč.
■ Sobota 18. listopadu v 19 hod. • Klub Galerka • PRKNA PRO JEDNOHO 6 • Divadelně-hudební večer různých forem vystoupení umělců–sólistů. • Vstupné 60/80 Kč.
■ Sobota 25. listopadu v 18 hod. • Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA: SKELETON CREW • Industrial folk – Urban farmer funk –
Improvising music.
■ Sobota 25. listopadu ve 20 hod. • Klub Galerka • JAMES HARRIES
• Koncert osobitého britského rockového písničkáře. • Vstupné 150/200 Kč.
■ Úterý 28. listopadu v 18 hod. • Městská knihovna • NOVÝ
ZÉLAND SAKRA NA TĚŽKO • Cestopisná přednáška Moniky a Jirky
Vackových, kteří se na náročnou tříměsíční pouť vydali s malými dětmi
a samozřejmě na kolech. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace
na tel. 556 709 840. • Vstupné 40/60 Kč.
Připravujeme:
■ Sobota 2. prosince od 9 do 12 hod. • Městská knihovna • DEN PRO
DĚTSKOU KNIHU • Zábavná sobota pro celou rodinu. Divadlo MALÉhRY
představí knihu vlastních pohádek Jak na příšery – čtení, vyprávění o příšerách, projekce a veselé písničky. Začátky vystoupení v 9 a 11 hod. Kapacita
míst omezena, předprodej od 6. 11. jen v městské knihovně.• Vstupné 50 Kč.

Novojičínský zpravodaj

■ Úterý 14. listopadu v 17 hod. – hudební sál • KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

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:
■ Sobota 4. listopadu – čtvrtek 30. listopadu • galerie Návštěvnického centra • FAUNA A FLORA MÝMA OČIMA • Fotografie Miroslava
Kardačinského. Vernisáž 3. listopadu v 17 hod.
■ Do čtvrtka 30. listopadu • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • VZPOMÍNKA NA STARÉ ČASY • Stará rádia ze sbírky
Lubomíra Maliny a Petra Janouška.
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 (Už máte kartičku ODIS? Pro MHD začne platit
10. prosince 2017. Přijďte si ji včas vyřídit do Návštěvnického centra!).
• Prodejna klobouků a stylová kavárna
• Bezbariérový přístup v celé budově
• V prodeji je stále fotografický nástěnný a stolní kalendář města na rok
2018 s podtitulem Postřehy...
• Nabízíme regionální výrobky z partnerského města Novellara
• Napište nám své dotazy na live chat na webech www.incj.cz
a www.mestoklobouku.cz
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8–17 hod. • Sobota – neděle 9–16 hod.
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Pozvánky
• Děti vystaví své práce na radnici
Výstavu výtvarných prací dětí se specifickými problémy, nazvanou
I malá rodina umí velké věci, můžete zhlédnout od středy 1. listopadu
do pátku 24. listopadu ve vestibulu radnice na Masarykově náměstí.
Výstava je součástí 25. ročníku Evropských dnů handicapu. Bližší
informace na http://www.asociacetrigon.eu/.
• S lampiony se vydají uspat broučky
Tradiční lampionový průvod spojený se symbolickým uspáváním
broučků se uskuteční v pátek 3. listopadu. Sraz bude v 17 hodin
na Masarykově náměstí. Poté společně doprovodíme broučky k zimnímu spánku. Cíl bude ve Smetanových sadech, kde bude pro děti
připravena odměna. Lampiony nebo lucerničky s sebou! Více informací na http://www.mozaikanj.cz.
• Novojičínský jarmark s vůní podzimu
Poslední podzimní jarmark v letošním roce proběhne ve čtvrtek
9. listopadu na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne především masné a uzenářské speciality, sýry a mléčné výrobky, koření,
bylinky, domácí pečivo, perníčky, trdelník, med a oříšky, suvenýry
z keramiky, dřeva a bižuterie.
• Kulatý stůl o potřebách duševně nemocných
Kulatý stůl na téma Potřeby lidí s duševním onemocněním na
Novojičínsku uspořádá Slezská diakonie ve čtvrtek 9. listopadu
v 16:30 hodin v hotelu Abácie. Přijďte nám říci, co vám v Novém
Jičíně chybí a co potřebujete, případně se zeptat na vše, co vás zajímá. Nabízíme také setkání s peer lektorem i možnost inspirovat se
svépomocnou skupinou z Ostravy. Odborným garantem bude lékař

psychiatr – soudní znalec v oboru psychiatrie. Účast je nutné potvrdit
na telefonu 734 366 561 nebo e-mailu g.lhotska@sdk.cz.
• Den pro ženu v kavárně Bloom
Den pro ženu se uskuteční v sobotu 18. listopadu od 13 do
18 hodin v kavárně Bloom v Jeremenkově ulici 9. Na programu bude
přednáška o ženských potížích z pohledu fyzioterapeutky a alternativní medicíny, seznámení s hormonální jógou, působením bylinek
na ženu a lunární relaxační kruh. Bližší informace a rezervace na
telefonu 774 737 415, e-mailu sarka.lastovickova@seznam.cz a webu
www.zdravetelo.net.
• Kateřinský večer v Bludovicích
Kateřinský večer s cimbálovou muzikou Javorník proběhne v sobotu 25. listopadu v 19 hodin v sále restaurace Boss v Bludovicích.
Těšit se můžete na krásnou muziku, zpěv, tanec a výbornou večeři.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na přednášku Jana Zemánka
a Františka Holuba s názvem
František Hrachovec, umělecký řezbář, rodák z Kojetína u Nového Jičína, která se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu v 17 hodin
v klubových prostorách na baště městského opevnění. Ve
čtvrtek 30. listopadu v 17 hodin zde pořádáme přednášku
Radka Polácha a Ireny Zárubové ke 130. výročí založení novojičínského muzea a knihovny.

Sport
Warriors ovládli O-Cup 2017

Zkušenost i mládí na žíněnce

Čtyřiadvacátý ročník florbalového turnaje Novojičínský O-Cup
proběhl čtrnáctého října v tělocvičnách Základní školy Komenského 66. Turnaje, otevřeného veřejnosti a každoročně podporovaného městem Nový Jičín, se zúčastnilo sedmnáct družstev.
Opět se potvrdilo, že je to největší akce svého druhu ve městě
a okolí.
O putovní pohár bojovalo deset seniorských a sedm juniorských
týmů. Z vítězství se radovali florbalisté Warriors Nový Jičín, mladší
kategorii vyhrálo družstvo Warriors Juniors. Jubilejní 25. ročník
turnaje se odehraje 13. října příštího roku.
Zdeněk Stanislav

První ročník soutěže Veteran Cup Slovakia v řecko-římském i volném stylu se uskutečnil poslední zářijovou sobotu v Trenčíně. Zúčastnili se ho dva novojičínští volnostylaři, Adolf Nytra a Stanislav Dostál.
Oba vybojovali ve svých kategoriích stříbrné medaile.
O týden později se naši nejmladší zápasníci představili v Ostravě
na 33. ročníku Memoriálu Františka Fojtíka v řecko-římském stylu.
Na turnaji změřilo síly bezmála sto závodníků z dvanácti oddílů.
Přestože se novojičínští zápasníci věnují převážně volnému stylu,
domů přivezli jednu zlatou, pět stříbrných a tři bronzové medaile.
V soutěži družstev vybojovali druhé místo za Krnovem a před domácí
Ostravou.
Roman Kopecký, trenér

Světové medaile pro ploutvaře
Tři cenné kovy vybojovali zástupci novojičínské Laguny ve finále
Světového poháru v plavání s ploutvemi, které se na konci záři
uskutečnilo v Turecku. Letošní dvojnásobný mistr světa Jakub
Kovařík vyhrál sto metrů plavání s ploutvemi na hladině. Ve své
druhé hlavní disciplíně kvůli smeknuté botičce na monoploutvi
skončil třetí.
Jakub Klimpar navzdory zdravotnímu problému získal stejně
jako na mistrovství světa juniorů bronz na padesát metrů s dýchací
trubicí a ploutvemi. Úspěšný byl i v celkovém hodnocení Světového
poháru, v němž obsadil rovněž třetí místo. Kovařík po jarní diskvalifikaci v jedné disciplíně skončil sedmý a juniorský tým si udržel
celkové třetí místo mezi jednadevadesáti světovými juniorskými
týmy.
Dosažené výsledky jsou o to cennější, že zdejší plavecký bazén
je od června mimo provoz a ploutvaři musejí za tréninkem cestovat
do okolních bazénů a na padesátky v Ostravě a Olomouci.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
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Sportovní pozvánky
• Horolezci pořádají Alpicross
Horolezecký oddíl Nový Jičín pořádá pro veřejnost 43. ročník
přespolního běhu Alpicross který se uskuteční v sobotu 11. listopadu na kopci Svinec. Sraz účastníků běhu bude u lyžařské
chaty Svinec v 10 hodin, prezentace potrvá do 11 hodin, start
bude v 11:30 hodin.
• Kuželkářské naděje se utkají v Grand Prix
Třetí ročník veřejného turnaje Grand Prix v kuželkách pro mládež
Novojičínska od 8 do 15 let odstartuje v neděli 12. listopadu.
Rozdělen bude znovu do pěti kol, jež budou probíhat v kuželnách
v Sedlnicích, Lichnově, Bílovci, Odrách a finále v Novém Jičíně.
Bližší informace o turnaji najdete na www.novyjicin.cz nebo na
facebooku Kuželky Nový Jičín

Novojičínský zpravodaj
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Novojičínský zpravodaj
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Placená inzerce

Placená inzerce

Běžci závodili v parku

Listopad 2017

Malou cenu hostil Vsetín

Malá cena nabídla zajímavé plavecké souboje. Foto: archiv Plaveckého klubu

Jedenáctý ročník Běhu novojičínským parkem se uskutečnil
osmadvacátého září ve Smetanových sadech. Na start se postavilo 187 dětí a 61 dospělých a juniorů. Pět a půl kilometru dlouhou
trať nejrychleji zdolal Tomáš Bátrla z Kunína v čase 19:51 min.
Mezi ženami suverénně zvítězila Kristýna Šilhová z TJ Valašské
Meziřičí, která dosáhla času 21:33 min.
Text a foto: Darina Krausová

Svinec discgolfistům svědčil

Bezmála tři sta plavců z devětadvaceti českých a slovenských
klubů změřilo síly na Malé ceně Nového Jičína, jejíž jednačtyřicátý
ročník se kvůli opravě zdejšího bazénu uskutečnil v polovině října ve
Vsetíně. Náš Plavecký klub na dvoudenní soutěži reprezentovalo
třiadvacet závodníků.
Mezi hvězdy patřili reprezentanti Josef Moser z Komety Brno a Slovenka Nikoleta Trníková. Moser potvrdil své kvality vítězstvím na trati
sto metrů volný způsob ve výborném čase 50,65 sekundy a získal
hlavní cenu. Ženy s nejvyšším počtem bodů byly dvě – kromě Trníkové,
jež dvě stě metrů prsa zaplavala za 2:33,74 minuty, také vítězka závodu
na sto metrů volný způsob Gabriela Chudárková ze Zlína.
Novojičínští plavci vybojovali devět medailí v open kategoriích.
Nejúspěšnější byl Jan Sazovský, jenž překvapivě zvítězil v polohovém
závodu na dvě stě metrů a na sto metrů znak, stříbro bral za dvě stě
metrů motýlek, bronzy za dvě stě metrů znak a čtyři sta metrů volný
způsob. Josef Kratochvíl získal stříbro za svůj silný sprint na padesát
metrů volný způsob, třetí místa obsadil na stovce a dvoustovce.
Mezi našimi ženami si jedinou, ale cennou bronzovou medaili odnesla
Marie Skopalová za sto metrů znak. Kompletní výsledky závodů
najdete na www.pknj.cz.
Jakub Minář

Půlmaraton měl premiéru
Bohdan Bílek vybojoval v discgolfové lize bronzovou medaili.
Foto: Moravian Gators

Devadesát hráčů z Česka a Slovenska usilovalo na kopci Svinec
o body v rozhodujícím turnaji první discgolfové ligy, který se zde
uskutečnil na přelomu září a října. Pod názvem Moravian Open 2017
ho uspořádal domácí klub Moravian Gators za podpory města a dalších partnerů.
Turnaj proběhl na osmnáctijamkovém hřišti o celkové délce dva
a půl kilometru. V nejobsazenější kategorii Open po dramatickém
finále zvítězil Michal Kúdela, slovenský mistr střední Evropy a nejvýše hodnocený hráč turnaje. Domácí favorit Kryštof Novák skončil
třetí.
Ani další novojičínští hráči se v silné konkurenci neztratili – Eliška
Bártková obsadila druhou příčku mezi ženami, stejně jako Radek
Knápek v kategorii Master. Kategorii Junior ovládl domácí Jakub
Knápek, jeho klubový kolega Radek Dostál skončil třetí.
Do závěru discgolfové sezony zbývá jen několik jednodenních turnajů. Ten poslední – Bedřich Smetana Memoriál – opět uspořádá
náš klub na konci prosince. O pořadí v první discgolfové lize je ale
jasno už teď. Kategorii Open vyhrál Kryštof Novák, v kategorii Junior
máme dvě medaile – zlatou Jakuba Knápka a bronzovou Bohdana
Bílka.
Petr Masník, Moravian Gators

Novojičínský zpravodaj

Drobný a vytrvalý déšť provázel první ročník Novojičínského půlmaratonu, který se uskutečnil třiadvacátého září. Start a cíl byly na Masarykově náměstí, trať vedla po drážní cyklostezce do Hostašovic a zpět.
Jako první ze 204 závodníků přiběhl do cíle s obrovským náskokem
čtyřicetiletý Václav Bitala z AK Emila Zátopka Kopřivnice, jenž dosáhl
času 1:11:20 hod. Druhé místo obsadil osmnáctiletý Tomáš Bátrla
z Kunína časem 1:18:27 hod., o tři vteřiny zpět zůstal čtyřicetiletý
Dan Škrobák na třetí příčce. Nejrychlejší ženou byla Zuzana Kročová
z Hranic na Moravě, jež doběhla v čase 1:28:45 hod. Kvůli sílícímu
dešti muselo být slavnostní vyhlášení vítězů přesunuto z náměstí
do zasedací místnosti na radnici.
Jan Kopera

Stolní tenisté vedou ligu
V pátém a šestém kole se stolní tenisté oddílu TJ Nový Jičín úspěšně představili před svými fanoušky. V derby proti ASK Tatra Kopřivnice
zvítězili 10:2. O den později hostili oslabený tým TTC Siko Orlová,
který snadno porazili 10:0. Tým tak získal pátou výhru a vyhoupl se
do čela druholigové tabulky. Úspěšně si vede i v Českém poháru.
V pátém kole doma přivítal prvoligový tým AC Sparta Praha, s nímž
ale prohrál poměrem 3:7.
Miroslav Mikula, člen oddílu

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 79. kolo
Je pochopitelné, že když novojičínské
náměstí patří k těm nejhezčím u nás, bývá
i nejčastější inspirací pro naše fotoamatéry.
Jenže naše soutěž si klade za cíl hledat
neotřelé záběry z celého našeho města.
Přesto do tohoto kola přišla více než polovina snímků s náměstím. Vítězný snímek
bodoval asi proto, že zachytil ranní náladu
letošního svatováclavského dne, kdy se na
tomto náměstí tradičně sjíždějí plechoví
veteráni.
1. místo tak patří za největší bodový příděl
od hodnotitelů opět Antonínu Vágnerovi.
2. místo si Štěpán Veverka vysloužil za snímek, přinášející nádheru podzimní pohody na Skalkách.
3. místo při rovnosti hodnocení získaly dva
snímky. Až dramatické světelné kontrasty na Masarykově náměstí od Aleny
Vidomusové a snad první snímek pošty
z ulice Karla Kryla, zaslaný Richardem
Gabrielem.
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.

3. místo: Richard Gabriel

Uzávěrka příštího čísla bude 19. listopadu ve 12 hodin.
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