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Vánoce se blíží…
Město Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na vánoční trhy na Masarykově náměstí. Budou probíhat od 1. do 24. prosince.
Téměř každý den bude jarmark doplněn kulturním programem – letáček s přehledem pořadů bude distribuován do každé
domácnosti. Těšit se můžete na rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem, koncerty, dětská vystoupení i oblíbený Běh
o vánočního kapra. Premiéru budou mít nové světelné girlandy na budovách radnice a Staré pošty a ozdoby ve tvaru klobouku
na vánočním stromě (podrobnější informace čtěte uvnitř čísla). Krásný advent přeje město Nový Jičín.
Text a foto: Marie Machková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
naše město hospodaří nejlépe ve své
novodobé historii. Vyplývá to ze střednědobého výhledu jeho rozpočtu, který
v listopadu schválilo zastupitelstvo města. Autorem dokumentu je Luděk Tesař,
známý ekonom specializující se na hospodaření měst a obcí, s dlouholetou zkušeností z ministerstva financí, úřadu
vlády a podnikatelského sektoru. Je spoluautorem zákona o rozpočtovém určení daní a poradcem bývalých
ministrů financí. Téměř dvacet let zpracovává finanční analýzy mnoha
městům a obcím.
A právě finanční analýza je první částí dokumentu. Mimo jiné se
v ní dočteme, že „…finanční zdraví Nového Jičína je aktuálně hodnoceno známkou A-, tedy výborné s mínusem. Město se zlepšilo
od poslední analýzy z roku 2015 o celý jeden stupeň. Výsledná známka A- je složena ze dvou dílčích. Finanční kondice je na známce
B+ (velmi dobrá s plusem) a vychází z výborného trendu nízkých
provozních výdajů. Provozní saldo hospodaření, tj. rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, tedy zjednodušeně vlastní finance
zbývající na investice a reprodukci majetku, se zlepšilo ze 3 procent
(18 milionů Kč) v roce 2011 na 17 procent (86 milionů) v roce 2016.
Dále se zde uvádí, že „...tento pozitivní trend je díky zastavení
úbytku obyvatel, zvýšení stability a zlepšení základny běžných příjmů,
podpořené stabilním počtem obyvatel a růstem ekonomiky. Městu
se také podařilo zajistit investice na modernizaci a obnovu svého
majetku a infrastruktury. Celkově město kumulovalo kapitál pro
výraznější investice. Druhá známka A+ se týká stavu financí. Toto
nejlepší možné hodnocení vychází z trvale výborné finanční likvidity
a rezerv, které sice město dále investuje, ale znovu i vytváří. Město
se oddlužilo a od roku 2015 se zdvojnásobil limit jeho bezpečné
zadluženosti na 400 milionů korun.“
To vše jsou velmi pozitivní informace. Pro mě je nejdůležitější, že
Nový Jičín je bezdlužný. Tím se může pochlubit opravdu jen velmi
málo našich měst. Každý rok se nám daří vytvářet finanční rezervu
– loni to bylo 76 milionů (tuto sumu jsme reinvestovali) a obdobná
částka to bude i letos. Provozní saldo má za sebou rekordní růst
a jeho výsledek byl loni v absolutním i procentuálním poměrovém
vyjádření nejlepší v dosavadní historii města.
Výborné výsledky provozního salda posledních let zajistily městu
posílení finanční budoucnosti. Bez obav budeme moci dále investovat
do oprav a obnovy majetku. V letech 2012–2016 město realizovalo
opravy za 134 miliony a investice za 550 milionů korun. Celkem tedy
směřovaly do majetku Nového Jičína 684 miliony s tím, že na pouhou
reprodukci by dostačovaly pouze 134 miliony. Zajistili jsme tedy
výrazně rychlejší obnovu majetku (v roce 2017 to bylo dalších zhruba
150 milionů).
Vážení spoluobčané, druhá část dokumentu ukazuje, že bude-li
pozitivní trend pokračovat, je reálné, že do roku 2022 bude zmodernizován veškerý nemovitý majetek města, přičemž jen stavby
představují vlastnictví v hodnotě 1,4 miliardy korun. Samozřejmě
rozjedeme i nové projekty.
Například v roce 2018 to budou úvodní etapy přeměny přístavby
Hotelu Praha na kulturně společenský dům, modernizace prostoru
letního kina a revitalizace areálu Čerťáku, započetí přestavby Domu
sester na bytový dům pro seniory, rekonstrukce areálu před zámkem,
přebudování obřadní síně a snad již konečně výstavba útulku pro
psy. Podle analýzy bychom si na tyto projekty mohli vzít úvěr až
400 milionů korun a stále bychom zdravě hospodařili. Ale ujišťuji
vás, že to zvládneme z našich zdrojů.
Jaroslav Dvořák

Připomněli si významné dny
Obyvatelé našeho města si u busty prvního prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka připomněli Den vzniku samostatného československého státu. O dva týdny později, u příležitosti Dne válečných
veteránů, vedení města se zástupci Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu položili kytice a zapálili
svíčky u pomníků obětem válek na městském hřbitově a v místní
části Žilina.
Marie Machková, tisková mluvčí

Ocenění pro Jiřího Kleina

Ředitel novojičínské městské policie Jiří Klein získal od Nadace Karla Janečka, jež oceňuje lidi dělající nezištně neobyčejné
věci pro své okolí, titul Laskavec roku 2017. Na titul jej nominovala Michaela Holišová. Jiřímu Kleinovi patří gratulace a velký
dík za jeho přístup k lidem, práci a životu. Jeho ocenění je
dobrou známkou pro celý Nový Jičín.
Text: Marie Machková, foto: Nadace Karla Janečka

Z jednání samosprávných orgánů
Osmnácté zasedání zastupitelstva města 9. listopadu:
Zastupitelé rozhodli o poskytnutí 95 tisíc korun Venkovské škole
Bludička na bezbariérové úpravy dvora, které umožní zaměstnávat
lidi s hendikepem. Schválili individuální dotace sportovcům: sportovnímu potápění Laguna 372 tisíce, plaveckému klubu 360 tisíc,
hokejovému klubu 500 tisíc a TJ Nový Jičín 1 312 400 korun. Obci
Sedlnice schválili dar 70 tisíc korun na výstavbu protihlukové
stěny střelnice, kterou využívá novojičínská městská policie.
Zastupitelé schválili střednědobý výhled rozpočtu města s analýzou financí a hodnocením.
Marie Machková, tisková mluvčí

Do relaxcentra napoprvé zdarma!
Město Nový Jičín zve ve středu 20. prosince na slavnostní
otevření relaxačního centra v prostorách krytého dětského
bazénu. Veřejnost bude mít v tento den od 8:30 do 21 hodin
bezplatný vstup do relaxačních prostor s bazénkem a vířivkami
i do velkého plaveckého bazénu.

Ve dnech 25. a 26. prosince bude svoz směsného komunálního odpadu probíhat beze změn.
Dne 1. ledna vývoz nádob neproběhne, dojde k němu v následujících dnech.
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Pozor na falešné kameníky!
Upozorňujeme občany na falešné kameníky nabízející opravu
nebo vyčištění náhrobku, případně stavbu náhrobku nového. Často
oslovují seniory, kteří jsou důvěřivější. Snaží se je přesvědčit, že jsou
dobří, rychlí a hlavně levní.
Za lákavou nabídkou se ale může ukrývat drahá past. Falešní
kameníci požadují nemalé finanční částky jako zálohu nebo rovnou
úhradu celé zakázky, nejlépe v hotovosti. Klientům mnohdy nabídnou
i odvoz do banky, kde si objednatel peníze vyzvedne a následně je
předá kameníkovi. Ten však často odvede nekvalitní práci, nedokončí
ji nebo hrob svým zásahem poškodí.
Proto nedoporučujeme uzavírat smlouvy při prvním setkání
s kameníkem na hřbitově! Nehradit zakázku v hotovosti a v případě sjednání zálohy ji neposkytovat v plné výši. Práci řádně
převzít na základě vyhotoveného dokladu, který umožní pozdější
reklamaci. Identifikaci osoby nabízející kamenické služby a její
oprávnění k výkonu takové práce si můžete ověřit na www.rzp.cz.
O radu se můžete obrátit na Obecní živnostenský úřad, Divadelní
849/8, Nový Jičín – pracovnice kontrolního a správního oddělení
Pavlínu Hastíkovou, tel. 556 768 311, nebo Lucii Manďákovou, tel.
556 768 283. V případě sporu lze využít služby spotřebitelského
ombudsmana, kterou zdejší úřad vykonává.
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad

Nedejte zlodějům šanci!

Za Mikulášem elektrobusem
Děti směřující na Den s Mikulášem budou v úterý 5. prosince prvními
cestujícími jednoho z elektrobusů, které začnou jezdit na linkách městské hromadné dopravy. V 8:40 hodin odjede od Mateřské školy v Loučce, v 8:55 hodin od mateřinky v Žilině a v 9:10 hodin od školky v ulici
K. Čapka. Na palubě jim budou dělat společnost čerti a anděl. Děti
z Loučky a Žiliny vystoupí na zastávce Tyršova u městského úřadu,
děti z K. Čapka na náměstí, kde bude elektrobus vystaven.
Jeho symbolické převzetí proběhne mezi 10:15 a 10:30 hodin. Až
odveze děti zpět do mateřských škol, elektrobus se na náměstí vrátí
a zájemci si ho budou moci prohlédnout. Po obědě budou následovat
okružní jízdy pro děti s Mikulášem a jeho družinou. Odjezdy budou
ze zastávky Tyršova u městského úřadu v 15:00, 15:20, 15:40, 16:00
a 16:20 hodin. Délka jízdy bude 12 až 15 minut bez mezizastávek.
Pavel Rozbroj, místostarosta

Před Vánocemi přibývá kapesních krádeží, zvláště v obchodech,
na nádražích, v dopravních prostředcích, u stánků a všude, kde
bývá tlačenice. Nabízíme několik rad, jak se takovým situacím
vyhnout:
• nespouštějte svá zavazadla z dohledu. Neodkládejte tašky a kabelky v obchodech do nákupního vozíku, pozor i na batohy na zádech.
• prodejci by měli být obezřetnější vůči podvodnému rozměňování
bankovek a krádežím zboží. Pachatelé záměrně vyvolají chaotickou
situaci, aby využili chvilkové nepozornosti a nenápadně odcizili
peníze nebo zboží.
• ani na parkovišti nenechávejte ve vozidle viditelně odloženou
kabelku a drahé zboží. Pokud zde potřebujete zanechat nějaké
věci, je dobré umístit je do kufru. Při nakládání nákupu do kufru
auta pozorujte i okolí vozu a osobní věci mějte pod kontrolou.
• od pouličních prodejců nic nekupujte a přivolejte na místo strážníky.
• velké nebezpečí představují podvodníci, kteří navzdory zákazu
podomního prodeje navštěvují lidi, zvláště seniory, v jejich domácnostech, kde jim vnutí drahé zboží nebo z nich pod záminkou hrozícího dluhu vymámí peníze. Okradeným zůstanou špatné
vzpomínky, nedůvěra a často i dluhy. Přitom stačí jen nepouštět
cizí lidi do bytu či domu a v případě potřeby zavolat na linku městské policie 156, a strážníci si nezvaného hosta prověří.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Dveře i technika pro divadlo
V Beskydském divadle skončily další práce na jeho rekonstrukci
a dovybavení. Město zde nechalo vyměnit všechny venkovní dveře
a nově natřít část fasády, zakoupilo také zvukovou techniku do malého sálu.
„Původní dveře vlivem povětrnostních podmínek ztratily svou
funkčnost, proto jsme je nahradili novými. Vzhledově jsou stejné,
ale mají lepší izolační vlastnosti,“ uvedla vedoucí odboru školství
a kultury Oldřiška Navrátilová. Patery dveře z dubového masivu stály
400 tisíc korun.
Na jaře prošla razantním stavebním zásahem divadelní terasa.
Nyní proběhla oprava fasády z Husovy ulice. Vyspravení nerovností
a nový nátěr zdi přišly na 250 tisíc. Za dalších 150 tisíc korun radnice
dovybavila zvukovou režii v malém sále. Letos město investovalo
do obnovy divadla a jeho okolí přes tři miliony korun.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Zloději a podvodníci číhají na svou šanci!

Foto: archiv městské policie
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Tyršova září novotou

Školy bez hranic: Poznejme se!
Úvodní setkání zaměstnanců Mateřské školy Máj a partnerské
Základní a mateřské školy z polské Brzeźnice proběhlo na konci
října v pohraničním městě Racibórz a jeho okolí. Dvoudenní akce
byla součástí projektu Poznejme se!, financovaného z evropských
fondů.

Škola Tyršova dostala novou fasádu a střechu.

Foto: Marie Machková

Základní škola Tyršova, jež oslavila sto třicet let trvání, dostala
novou fasádu a střechu. Náklady na největší letošní investici do
školských zařízení přesáhly osm milionů korun. Celkově město
na rekonstrukce základních a mateřských škol v tomto roce vynaložilo téměř sedmnáct milionů.
„Práce ve škole Tyršova spočívaly v opravě části fasády, výměně
střešní krytiny včetně některých částí krovu a instalaci nového
hromosvodu,“ sdělila vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.
Významnou investicí byla také další etapa výměny elektroinstalace
v Základní škole Komenského 68 za 1,1 milionu korun. První nadzemní podlaží má nové osvětlení s LED technologií, vypínače,
zásuvky a datové rozvody.
Základní a mateřská škola v Jubilejní ulici získala nový kotel
a jiné vybavení do kuchyně. V Mateřské škole Máchova prošla
rekonstrukcí další část sociálních zařízení a do Mateřské školy
v ulici K. Čapka nechala radnice namontovat klimatizační jednotky.
Nové dřevěné pilíře při vstupu do Mateřské školy Komenského 78 zajistily statickou bezpečnost budovy. Na přilehlé zahradě
dělníci vydláždili prostor pro jízdu na kolech a koloběžkách a renovovali vstupní bránu.
Radnice ze svého rozpočtu neopravovala jen školy a školky zřizované městem. V soukromé Střední odborné škole Educa, která
sídlí v městské budově, nechala opravit vnější fasádu tělocvičny.
Prosklená část zdi byla odstraněna a vzniklý prostor vyplnily dvě
řady plastových oken. Zbytek stěny byl dozděn a zateplen. Náklady
přesáhly 1,4 milionu korun.
Marie Machková, tisková mluvčí

Rekonstrukce zlepšila zázemí
Zdravotnické zařízení na ulici Msgr. Šrámka prošlo rekonstrukcí.
V budově z počátku osmdesátých let minulého století, kde sídlí stomatologická poliklinika a zdravotnické služby, nechala radnice přebudovat všechna sociální zařízení a šatny pro personál.
Kromě sanitární keramiky a obkladů bylo nutné vyměnit také rozvody vody, kanalizace, elektřiny, ústředního vytápění a vzduchotechniky. Náklady na obnovu zázemí pro zaměstnance i návštěvníky
přesáhly tři miliony korun.
„Sociální zařízení byla několik desítek let stará a tamní prostory
nevzhledné. Bylo třeba opravit i podlahy, stěny a stropy. Tmavé
kachličky nahradily světlé obklady a dlažba. Do rekonstruovaných
šaten jsme dodali nový nábytek. Díky pochopení zdravotníků i pacientů mohly stavební práce probíhat za provozu,“ řekl vedoucí oddělení investic Michal Hub.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Součástí úvodního setkání byl tvořivý workshop. Foto: Jarmila Šimurdová

Cílem bylo vzájemné poznávání a porovnání tradic, kultur a jazyků
obou zemí. Počáteční ostych se rychle rozplynul, pominula jazyková
bariéra a všichni si vyměňovali informace z pedagogické práce.
Zaujalo nás, že v Polsku někteří učitelé běžně docházejí vyučovat
do více škol a že děti v mateřinkách nespí, nemají zde lehátka a pouze
odpočívají.
Druhý den patřil workshopům, při nichž jsme s polskými kolegy
ve skupinách sbírali náměty pro svou práci. Vyráběli jsme dekorativní
výzdobu pro podzimní tvoření. Příjemná byla také komentovaná prohlídka místního zámku. Další aktivity věnujeme dětem – setkání,
které se uskutečnilo v závěru listopadu v Novém Jičíně, se zaměřilo
na sport.
Jarmila Šimurdová, ředitelka

O dobrovolnictví v komiksech
Nezvyklým způsobem – prostřednictvím
komiksů – začalo Dobrovolnické centrum
ADRA, působící také
v Novém Jičíně, oslovovat veřejnost a informovat ji o své činnosti.
Výtvarník
Michal
Ondroušek pro tento
účel nakreslil čtyři
komiksy o dobrovolnictví a činnosti Studentského dobrovolnického klubu, který zde
v omezené míře pracuje. V Novém Jičíně si komiksy můžete prohlédnout v turistickém informačním centru, Domově Duha, gymnáziu a kanceláři ADRA v Sokolské ulici 9, kde je lze i získat.
Zájemcům o dobrovolnickou práci poskytne bližší informace
koordinátorka Jana Šnerchová, telefon 734 645 927, e-mail
jana.snerchova@adra.cz. Na snímku je ukázka jednoho z komiksů.
Text: Jana Šnerchová, foto: archiv DC ADRA
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Nový betlém i vánoční ozdoby
Naše město se připravuje na Vánoce. Jejich součástí budou světelná výzdoba v ulicích, dřevěné městečko pro jarmark na náměstí
i vánoční strom. Letos město představí i několik novinek.
Budovu radnice a Staré pošty ozáří nové světelné girlandy. Na
vánočním stromu se poprvé objeví ozdoby ve tvaru klobouku, symbolu
města, a u morového sloupu bude postaven dřevěný betlém. Světelná
výzdoba se rozzářila první adventní neděli, vánoční strom 5. prosince
tradičně rozsvítí Mikuláš. Radnice do výzdoby investuje přibližně
220 tisíc korun, ozdoby a strom budou svítit až do Tří králů.
„Sjednotili jsme světelnou výzdobu na Masarykově náměstí.
Návštěvnické centrum, Starou poštu a radnici zdobí stejné světelné
převěsy,“ říká vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková.
Město si také nechalo vyrobit betlém z topolového dřeva. „Figury
jsou přes metr vysoké. Zatím jich je pět, každý rok chceme doplňovat
další postavy. Betlém bude chránit přístřešek,“ doplnila Bobková.
Na Masarykově náměstí budou od 1. do 24. prosince probíhat
tradiční vánoční trhy. Prodejci zde mohou mít otevřeno od 8 do
22 hodin, na Štědrý den se bude prodávat jen dopoledne. Téměř
každý den jarmark zpestří kulturní program. „Pro nejmenší máme
připravenou zábavu ve vytápěném stanu. Kromě vánočních ozdob,
dárků a občerstvení si návštěvníci mohou od 21. do 23. prosince
koupit na náměstí vánočního kapra, v Žerotínově ulici budou v prodeji
vánoční stromky,“ dodala Bobková.
Marie Machková, tisková mluvčí

Přednáška o komunikaci s dětmi
S velkým ohlasem rodičů se čtvrtého listopadu setkala již druhá
přednáška psycholožky Lidmily Pekařové, nyní na téma Komunikace s dětmi aneb Proč to neumíme. Jako součást Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání Novojičínska ji uspořádal odbor
školství, kultury a sportu. Autorka má třicetiletou praxi v klinické
psychologii. Její velmi osobitý přístup k problému dokázal rodiče
zaujmout a nadchnout. Přednášky se zúčastnilo sto šedesát
rodičů a pedagogů z našeho města a blízkého okolí.
Text a foto: Michaela Bluchová

Pomozte ptákům přežít zimu

Krmítka s vhodným krmením pomohou ptákům přežít zimu.
Foto: Naděžda Davidová

Vzhledem k trvajícímu početnímu i druhovému úbytku ptáků se odbor
životního prostředí městského úřadu snaží posílit jejich populaci vyvěšováním budek a instalací krmítek. Jedná se o dlouholetý projekt. Mnozí
si možná všimli ptačích budek, které mají na spodní straně číslo – jsou
to poslední, ale stále funkční budky vyvěšované zhruba před třiceti lety.
V místních parcích, na sídlištích i zahradách můžeme pozorovat
například brhlíka lesního, sýkory modřinku a koňadru, sojku obecnou,
vrabce polního, strakapouda velkého, v našich podmínkách zřídka
se vyskytujícího strakapouda jižního a mnohé další. Také občané
mohou podpořit populaci ptáků ve městě umísťováním krmítek a zimním přikrmováním vhodnou směsí semen.
Naděžda Davidová, odbor životního prostředí

Poznají špičkové technologie
Listopadovým setkáním učitelů v Mendelově střední škole začal
tříletý projekt partnerství Erasmus+, do něhož jsou zapojeny školy
a firmy z Česka, Norska a Rakouska. Tématem jsou inovativní
postupy a technologie průmyslu, přesněji proces sběru a vyhodnocování průmyslových dat, vývoj chytrých produktů a marketing
v éře automatizace.
Studenti a učitelé se ve specializovaných firmách seznámí se
špičkovými technologickými postupy, klíčovými pro uplatnění na
trhu práce. Partnery projektu jsou inovativní firmy ze všech účastnických zemí. Výsledkem bude mimo jiné úprava vzdělávacích
plánů odborných předmětů zaměřených na informační technologie
a ekonomiku podle potřeb chytrého průmyslu, automatizace
a robotizace.
Petr Zapletal, koordinátor vzdělávacích projektů

To je zákon, kámo!
Strážníci mluvili s kynology
Do kurzu základní poslušnosti psů, který pořádala zdejší kynologická organizace, se svými zkušenostmi a radami zapojili příslušníci
městské policie. Jejich cílem bylo upozornit majitele psů na situace,
které jim ztěžují práci. Rajónový strážník připomněl problematiku
odpovědnosti za škody způsobené psem, povinnost úklidu exkrementů po zvířeti, zabezpečení psa proti úniku i jeho následného
odchytu. Odpovídal také na dotazy kynologů a na závěr všem předal
reflexní pásky, aby za snížené viditelnosti zvýšili svou bezpečnost.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Novojičínský zpravodaj

Programem nazvaným To je zákon, kámo! se žáci Základní školy
Komenského 68 vrátili k jarní prohlídce protidrogového vlaku. Tehdejší příběh sledovali z pohledu policejních týmů. Ocitli se v rolích
kriminalistů, expertů, psovodů, vyšetřovatelů a techniků, kteří se
zabývali případem mladé dívky a jejího drogově závislého přítele.
Žáci se dověděli o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech její léčby i hrozbě trestně právních následků.
Cílem programu bylo prohloubit diskuzi o rizicích závislosti a zvýšit
u dospívající mládeže motivaci ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím témat svobody jednotlivce a respektování zákonů.
Návštěvu Protidrogového vlaku i návazný program financovalo město
Nový Jičín.
Svatava Hajdová, ředitelka
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Stomici se scházejí na Svinci
Už pětadvacet let se stomici z Nového Jičína, Ostravy, Opavy či
Přerova vždy na sklonku roku scházejí v lyžařské chatě Svinec
u Nového Jičína, aby si udělali příjemnou zimní procházku na vrchol
stejnojmenného kopce. Od roku 2008 se jejich setkávání nazývá
Chodníček Václava Bártka, na počest prvního předsedy Klubu stomiků okresu Nový Jičín. Obvykle se ho účastní okolo padesáti lidí.
Program je vždy stejný. Mezi desátou a jedenáctou hodinou se
scházíme v chatě. Občerstvíme se vánočním cukrovím a jinými
domácími dobrotami a okolo poledne se vydáváme ke křížku na
vrcholu Svince. Po skupinovém fotografování sestoupíme vycházkovým tempem do čtyři kilometry vzdálené restaurace na společný
oběd, v jehož závěru si navzájem popřejeme štěstí a zdraví do nového
roku.
Letos se na Svinci sejdeme opět za každého počasí v sobotu
30. prosince. A i kdyby teploty klesly hodně pod bod mrazu, úsměv
na tváři nám nezamrzne.
Bronislav Tučný, ILCO Novojičínska spolek stomiků

Stomici se loučí se starým rokem tradičně na Svinci.
Foto: Bronislav Tučný

S lampiony uspávali broučky

Střípky ze školních lavic

Takhle to slušelo třeťákům z Jubilejní 3 v expozici klobouků. Foto: archiv školy

• ve škole Komenského 66 besedovali s nevidomým Ladislavem
Holbou, jenž přivedl svého vodicího psa. Fenka Amy předvedla,
jak mu pomáhá. Pomoc nevidomým si vyzkoušely i děti.
• od speciální pedagožky se děti ze školy Jubilejní dověděly
o různých druzích postižení, zkusily invalidní vozík, malovaly
nohama, chodily s bílou holí a vypichovaly Braillovo písmo.
• žáci z Komenského 68 se na horské chatě učili němčinu a angličtinu, ve Velkém světě techniky v Ostravě pronikali do tajů výroby
železa a ve škole se bavili při halloweenském odpoledni.
• v téže škole uspořádali soutěž Bobřík informatiky. Vyhrála Barbora Polášková, druhé místo obsadili Nathaniel Mikuš,
Barbora Pabišová, Karel Bojda a Jakub Čajánek.
• halloween oslavili i ve škole Tyršova. Čarodějničtí učni připravili
kouzelný lektvar a opravovali potrhané pavoučí sítě. Třídy zkrášlily opravdové dýně se svíčkami i ty namalované.
• ve stejné škole vyučovala svůj rodný jazyk stážistka Mathilde
z Francie. Žáci poznali typický den Francouzů, ochutnali jejich
dezert a porovnávali zvuky zvířat vyjádřené v češtině a francouzštině.
• čtyřicet chlapců a dívek se v tělocvičně školy Dlouhá utkalo
v páce – takzvaném armwrestlingu. Své kategorie vyhráli Kačka
Hružíková, Honza Hříva, Roman Lubij a Tomáš Novák.
• do Mateřské školy Dlouhá 56 přijel svatý Martin. Děti si čekání
zkrátily soutěžemi, jízdou na ponících a opékáním u ohně. Martin
se s nimi vydal na lampionový průvod přes sídliště v Loučce.
• prvňáčci ze Základní školy Komenského 66 prožili Slabikářový
den. Plnili úkoly písmenkového krále, za odměnu dostali Slabikář
a kouzelné klíče od brány do království příběhů a pohádek.
• žáci školy Galaxie se tři dny ve Frýdlantu nad Ostravicí zdokonalovali v angličtině. Kromě výuky si hráli, tvořili a vyráběli podle
anglických instrukcí a nacvičovali divadlo.
• třeťáci ze školy Jubilejní 3 vyměnili hodiny prvouky za vycházku
městem spojenou s vyhlídkou z radniční věže, návštěvou Španělské kaple a muzea v Žerotínském zámku.
Školní dopisovatelé

Turisté na hřebeni Javorníků
Tradiční lampionový průvod, tentokrát spojený s uspáváním
broučků, uspořádalo pro děti rodinné centrum Mozaika. Společně
s rodiči a beruškami z Mozaiky doprovodily broučky k zimnímu
spánku. Svými lampiony jim svítily na cestu z Masarykova náměstí
do Smetanových sadů, kde broučky přinesené z domova uložily
do připravených domečků. Za dobrý skutek děti dostaly dárky.
Lampionový průvod byl dlouhý, až nekončící. Zatímco někteří
účastníci průvodu si již vychutnávali připravené občerstvení, jiní
teprve docházeli s broučky do cíle.
Text: Zuzana Rosová, foto: Hana Mrázková
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Hřeben Javorníků se táhne v délce zhruba třiceti kilometrů od Lyského průsmyku po Makovský průsmyk a nabízí mnoho zajímavých
turistických cest. Před rokem členové novojičínského Klubu českých
turistů prošli úsek mezi Kohútkou a Kasárnami, letos osmadvacátého
října se rozhodli projít druhou část hřebene.
Nejdelší trasa začínala ve Zděchově, odtud jsme stoupali přes
Radošov-sedlo na 932 metry vysoký vrchol Makyta. Z něj vede hřebenová cesta do Papájského sedla a přibližně kilometrový výstup
na Krkostěnu. Další cesta do cíle na Kohútce nebo na Portáši už
byla příjemná, i když místy blátivá.
Martina Fiedlerová, předsedkyně
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Deset let stacionáře Eden

Tomíci slavili halloween
Také letos jsme s Turistickým oddílem mládeže Ještěrky oslavili
na horské chatě svátek zesnulých. A protože vzpomínat se má jen
na to dobré, bývá to veselá oslava. Někdo si připravil strašidelnou
masku, jiný zase tajuplný příběh nebo dobrotu na sváteční stůl.
Celý víkend jsme si skvěle užili. Hráli jsme si venku s míčem
a dováděli v lese. Hledali jsme místo, kde se stal trestný čin, zajistili
předměty doličné a případ vyšetřovali. Řešili jsme logickou úlohu,
jak dostat tajemnou postavu z vězení. Také jsme poslouchali detektivní příběhy a hledali řešení. Večer jsme se namaskovali do strašidelných kostýmů a rozjeli bláznivou party s tancem a soutěžemi.
Jana Holišová, vedoucí oddílu

Město opravilo cenné budovy

Deset let činnosti letos slaví denní stacionář Eden. Před jeho
vznikem chyběla v Novém Jičíně návazná služba pro děti, které
navštěvovaly základní školu speciální. Slezská diakonie tehdy
ve spolupráci s městem založila denní stacionář. Zpočátku sídlil
v základní škole v ulici Bohuslava Martinů a v roce 2010 se přestěhoval do rekonstruované budovy bývalé základní školy v Žilině. Stacionář je bezbariérový a jediný na Novojičínsku. Služby
poskytuje lidem se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným, převážně tělesným postižením, kteří mohou opustit
své domácí prostředí, být ve společnosti jiných lidí, učit se
novým věcem a navštěvovat zajímavá místa. Pečující osoby si
zase mohou během doby, kdy mají své děti ve stacionáři, odpočinout, vyřídit potřebné věci nebo docházet do zaměstnání.
Text a foto: Radka Čapková

Město dokončilo opravu jedné ze svých nejhodnotnějších staveb,
domu zvaného Stará pošta. Renesanční budova z roku 1563 má
novou fasádu, stavebním zásahem prošly i střecha, krovy a klempířské prvky. V interiéru proběhla sanace omítek, repasování
podlah, dveří a oken, v podkroví jsou okna nová. Nad rámec původních plánů bylo nutné staticky zajistit čelní pilíře budovy. Rekonstrukce přišla na necelých 3,2 milionu korun, téměř 700 tisíc korun
pokryje dotace z Ministerstva kultury ČR.
Oprava památkově chráněného objektu probíhala za provozu
kulturního zařízení. „Po odkrytí zdiva jsme bohužel zjistili nevyhovující stav ocelových výztuží pilířů. Statik navrhl nahradit výztuže
ocelovými pruty. Dále byla provedena lokální dozdívka chybějícího
zdiva a vnitřní zpevnění tlakovou injektáží,“ doplnil Michal Hub
z odboru majetku, rozvoje a investic.
Další cennou stavbou, která prošla stavebním zásahem, je budova v Divadelní ulici 1, v níž sídlí městský úřad. Z fasády dělníci
odstranili trhliny, omítku a střechu natřeli. Sousoší s atikou a vstupní
portál z Tyršovy ulice byly restaurovány. Město za stavební práce
zaplatilo téměř 5,7 milionu korun, 350 tisíc uhradila dotace Moravskoslezského kraje.
Marie Machková, tisková mluvčí

Chráněné části přírody a krajiny na Novojičínsku (9)

Chráněná krajinná oblast Beskydy
Beskydy patří mezi naše největší chráněné oblasti. V členité hornatině Vnějších Západních Karpat se rozkládají na rozloze 1 160 čtverečních kilometrů ve výšce 350 až 1 323 metry nad mořem.
Zaujímají téměř celé Moravskoslezské Beskydy, část Vsetínských
vrchů a moravskou část Javorníků na hranici se Slovenskem, kde
navazují na CHKO Kysuce. Jsou významným turistickým východiskem pro pěší, cyklistické a běžkařské výlety za přírodními krásami a historickými i kulturními zajímavostmi, často po značených
naučných stezkách.
Okružní pochody kopcovitým terénem či po hřebenech hor s nádhernými výhledy lákají turisty, umělce, sportovce, fotografy a milov-

Podbeskydí – terénně mírně modelované podhůří Beskyd na Novojičínsku.
Foto: Hana Hůlová
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níky zdejší krajiny k opakovaným návštěvám. Krása tichých koutů
horské přírody protkané řekami Bečvou, Čeladenkou, Lubinou,
Mohelnicí, Morávkou, Olší, Ondřejnicí a Ostravicí, potoky a vodními
nádržemi – například Bystřičkou, Morávkou, Horní Bečvou, Karolinkou, Stanovnicí a Šancemi – vrcholové partie s dominující Lysou
horou, lesní komplexy, v nichž kdysi převládal buk doprovázený
jedlí, zatímco dnes je nejrozšířenějším stromem smrk, louky a pastviny doplněné lidovou architekturou, to vše představuje hodnoty,
které se v roce 1973 staly důvodem pro vyhlášení ochrany.
Zachovány zde zůstaly zbytky původních pralesovitých porostů
s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, zastoupena
jsou druhově pestrá luční společenstva a výjimečné povrchové
i podzemní pseudokrasové jevy. K přírodním pozoruhodnostem
patří výskyt velkých šelem – rysa, vlka a medvěda.
Rozmanitost a estetická hodnota ojedinělého typu krajiny, který
vznikl historickým soužitím člověka s přírodou, zasluhuje ochranu
i do budoucna. Hospodářské využití, rozvržení zemědělské a lesní
půdy a stavební činnost jsou usměrňovány odstupňováním ochrany podle zón se snahou udržet a zlepšovat přírodní stav a ekologické funkce území. Ochranu uplatňuje Správa CHKO Beskydy
se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, jež vedle státní správy provádí odborné činnosti a přírodovědné průzkumy, realizuje záchranné programy, zajišťuje strážní, informační, výchovnou a osvětovou
činnost v 77 katastrech. Na Novojičínsku mezi ně patří Hostašovice,
Hodslavice a Mořkov až po hranici oblasti, kterou tvoří železniční
trať Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
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Velká válka v novojičínském tisku – listopad a prosinec 1917
Už čtvrtý rok světili novojičínští občané Vzpomínku na všechny
věrné zemřelé ve válečném stavu. Opět nesměli na hrobech svých
blízkých zapalovat svíce kvůli úspoře vosku a ušetřené peníze za
dušičkovou výzdobu hrobů darovali ve prospěch Červeného kříže.
Ve farním kostele bylo
slouženo
slavnostní
Requiem za všechny
padlé
Novojičíňany
a v místních novinách
Deutsche Volkszeitung
byl uveřejněn jejich
seznam od roku 1914,
rozdělený podle šarží.
Řád pro ctihodnou
sestru
Počátkem listopadu
1917 se ale dostalo i na
radostnější
témata.
Čtvrtého listopadu lidé
poprvé slavili jmeniny
nového císaře Karla,
i když v Novém Jičíně
s jednodenním předstihem. Ve farním kostele
Výzva v Deutsche Volkszeitung k upisování při této příležitosti bylo
slouženo Te Deum lauválečné půjčky. Foto: Státní okresní archiv
damus a žáci ve školách
dostali volno. Také proto, aby řádně oslavili nové úspěchy na italské
frontě, kde se rakouským vojákům podařilo osvobodit město Görz
(Gorizia).
Den nato, právě 4. listopadu, si při slavnostní bohoslužbě místní
evangelická církev připomněla čtyřsté výročí reformace. Významné
historické události byl věnován i značný prostor v tisku, stejně jako
pětadvacátému výročí zavedení novojičínského vodovodu.
Už počátkem září císař Karel ocenil Christine Herwigovou neboli
ctihodnou sestru Walbertu za její neúnavnou práci v novojičínské
Rudolfově nemocnici a propůjčil jí válečný kříž za civilní služby
IV. třídy. Vyznamenání jí bylo předáno na radnici dne 6. listopadu,
po slavnostním projevu starosty, před shromážděnou městskou
radou a za přítomnosti ctihodné sestry Flavie. Ve středu 21. listopadu
byla ve farním kostele slavena bohoslužba jako připomínka prvního
výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
V sobotu 10. listopadu mohli zájemci o tajemno, záhady nebo jen
dobrou zábavu zhlédnout ve velkém sále Spolkového domu již druhé
představení proslulého telepata Harryho Steinschneidera. Během
programu zopakoval některé ze svých pokusů z předchozího vystoupení, ale přidal i několik nových kousků z hypnózy, čtení mysli,
mimosmyslového vnímání a došlo i na spiritistickou seanci.
Nejasné zprávy o revoluci
Redakce pečlivě sledovala vývoj na všech válečných frontách,
přičemž na té východní došlo k nečekanému zvratu. Zpočátku nebylo
nikomu příliš jasné, co si o událostech v Petrohradu, Leninovi nebo
Trockém myslet, nakolik jejich činy a prohlášení brát vážně a zda
s nimi jednat jako s novými legitimními zástupci státu.
V reakci na bolševický převrat a také v důsledku politického uvolnění po nástupu nového císaře uskutečnilo se v hostinci U Slunce
setkání příznivců sociální demokracie. Hlavní řečník Ferdinand
Hanusch přivítal revoluci i návrhy míru z ruské strany a představil
vizi reformovaného demokratického poválečného Rakouska s volebním právem pro všechny obyvatele.
Nutno podotknout, že z celé poloviny sál zaplnily ženy. Naproti
tomu německá dělnická strana na svém setkání volání sociální demokracie po míru odmítla. Jediným přijatelným vyústěním války pro ni
bylo vítězství.
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Jedny nové za dvoje staré
S příchodem zimy se opět řešilo zdražování základních potravin
i jejich nedostatek. Úřady se navíc snažily omezit spotřebu petroleje,
kůže a především uhlí. Na lístek se nově měly kupovat i boty. Jejich
prodej byl rozdělen do tří kategorií. V prvních dvou měla být obuv
vydávána po předložení úředního potvrzení, třetí kategorie luxusních
výrobků vyžadovala reciproční odevzdání alespoň dvou starých párů
bot.
Redakce také upozorňovala, že při nedostatku uhlí je nesmyslné
vytápět obytné místnosti na 20 stupňů a více. Při teplém oblečení
prý úplně postačí 17, v ložnici jen 12 stupňů. Mnoho zimních plicních
katarů mělo být způsobeno právě přechody zvenčí do příliš vytápěných místností.
Pokud se chtěli čtenáři zachovat hygienicky a hospodárně, měli
se spíše teple obléci doma, kde obvykle sedí, zatímco venku jim při
pohybu měl úplně postačit tenký kabát. Sníh a ochlazení, které přišly
v polovině listopadu, tak při nedostatku topiva a teplé obuvi nebyly
dvakrát vhod.
Příliš temperamentní uprchlíci
Nedostatečné zásobování vedlo ke střetům s italskými uprchlíky,
především s jejich temperamentem ve frontách na výdej přídělů.
Redakce výtržnosti odsoudila a připomněla odlišné chování dobrosrdečných a skromných uprchlíků z Haliče, kteří město opustili
před nedávnem.
V reakci na ohnivý článek však byl o pár dní později otištěn dopis
jednoho z dotčených uprchlíků, který se omlouval za možná nedorozumění a dovolával se vyhlášené dobroty místních. Oni sami museli
opustit své domovy, hospodářství a majetky v důsledku válečných
událostí a přinesli tak své vlasti velkou oběť. Byli vděční svým nynějším
novojičínským hostitelům, na které mínili po návratu do slunných
teplých krajů ve stínu olivovníků v dobrém vzpomínat. Konflikt tak
skončil smířením – alespoň na stránkách novin.
Neradostný duch Vánoc
Jako každý rok se prosinec nesl především v dobročinném duchu.
Pořádaly se vánoční nadílky pro chudé školní děti a válečné sirotky.
Na mikulášské oslavě jim vánoční víla předala dary štědrých dárců,
především šatstvo, prádlo a teplou zimní obuv, ale také jablka, pečivo,
cukrovinky, pastelky, obrázkové knihy nebo epinalské obrázkové
listy. Majitel parního mlýna
a pekárny v Německém Jeseníku
Josef Till daroval městu 250 pecnů chleba k rozdělení mezi chudé.
Jako ideální vánoční dárek bylo
doporučováno upsání již sedmé
válečné půjčky.
Štědrý večer byl mrazivý
a zasněžený, když se věřící vydali
na štědrovečerní mši. Při ní vzpomínali na mnohé osobnosti města, které je v krátkém období před
koncem roku opustily. V listopadu
a prosinci zemřeli továrníci Franz
Preisenhammer starší a Johann
Hückel, čestná předsedkyně
místního Červeného kříže Adeline
Portrétní fotografie Johanna Hückela. Czibulková, soustružnický mistr
Foto: Státní okresní archiv
Franz Hans, učitel ve výslužbě
Anton Seibert, který zemřel žalem po úmrtí jediného syna v ruském
zajetí, a Emil Rosmanith, spolumajitel pivovaru v Loučce, který padl
na frontě.
Závěr roku 1917 se tak nesl v neradostném duchu, k němuž přispěly
i zprávy z Francie o vzniku jakési česko-slovenské armády na straně
Dohody.
L. R. M. Chobotová, Státní okresní archiv
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Klub rodáků ve století páry
Plnou parou vpřed do století páry! S tímto heslem podnikla početná
skupina členů Klubu rodáků a přátel města a dalších zájemců pětidenní poznávací zájezd po stopách slavných novojičínských rodáků
a s nimi spojených historických událostí.
Po stopách barona Schwarze
Hlavní sledovanou osobností byl baron Karl von Schwarz, jehož
dvousté výročí narození si letos připomínáme. První zastávkou byl
státní zámek v Náměšti nad Oslavou, kde jsme si oživili historické
souvislosti s rodem pánů ze Žerotína a stavební provázanost s renesančním zámkem v Novém Jičíně.
Starosta Vladimír Měrka, rodák ze Zašové, vyprávěl o mnohdy
nelehké cestě při zvelebování zdejších památek. Úvodní den jsme
zakončili v Telči, jejíž městská památková rezervace je na seznamu
UNESCO. Po prohlídce zámeckého okruhu a krásného parku jsme
si prohlédli samotné město.

rezidence. Bylo to symbolické setkání, neboť právě před sto lety
jeho děd, arcivévoda František Salvátor, navštívil Nový Jičín.
Když se arcivévoda dověděl, že putujeme po stopách barona
Schwarze, neprodleně nám zaslal kopii dvoustránkového článku
v časopise Traunspiegel, věnovaného dvoustému výročí Schwarzova
narození. Kromě jiného jsme se dočetli, že v té době mu přezdívali
„král železnic“.
Schwarz železnici, Rittinger čerpadlo
Po prohlídce krásného místa jsme se s Jeho Výsostí rozloučili
a pokračovali do Ebensee, dalšího města spojeného s čestným
občanstvím Karla von Schwarze. A nejen jeho. V parčíku před radnicí
stojí památník dalšího novojičínského rodáka Petra von Rittingera,
který v místních solných dolech poprvé sestrojil zařízení dnes známé
jako tepelné čerpadlo. Naši návštěvu tady sledovala tři solnohradská
tisková média.

Míříme za hranice
Další den jsme zamířili do rakouského městečka Heidenreichstein.
Zde nás osobně přijaly hraběnka Kinská a její rodina. Následovala
krátká prohlídka hřbitova s hrobkou novojičínského rodáka a hraběnčina otce Kristiána hraběte Kinského a návštěva starobylého
vodního hradu, po níž jsme nabrali směr Pasov.
Po prohlídce města, chrámů a soutoku řek Dunaje, Innu a Ilze se
přiblížilo plánované přijetí u starosty na radnici ve městě Schärding.
Karla von Schwarze zde – stejně jako v Novém Jičíně – jmenovali
čestným občanem. A není divu. Vždyť sem přivedl železnici z nedalekého Pasova a propojil oblast s hlavní rakouskou tratí, pojmenovanou po císařovně Alžbětě, a s oblastí Solné komory. Později jej
tam pověřili vybudováním vodovodního přivaděče a celé vodovodní
sítě. Schwarz tomuto romantickému městečku na řece Inn později
zbudoval a věnoval kašnu, která nesla jeho jméno.
U busty Petra von Rittingera v Ebensee.

Setkání s arcivévodou
Hlavním cílem podzimního putování však bylo kouzelné město
Salcburk. Ten se stal po tři dny a noci výchozím bodem pro výlety
do širokého okolí. První den jsme věnovali prohlídce města a jeho
dominanty, pevnosti Hohensalzburg, za excelentního průvodcovského slova znalce a odborníka Dr. Wilfrieda Schabera.
Město Karla von Schwarze – hlavní třída na pravém břehu řeky
Salzach nese jeho jméno – se nám představilo v nádherných podzimních barvách a za mimořádně jasného počasí. Odpoledne jsme
navštívili hrob Karla von Schwarze v části města zvané Gnigl a připomenuli si jeho osudy a životní dílo.
Následující den jsme zahájili v císařské vile v lázních Bad Ischl,
kde nás pro změnu přijal arcivévoda Markus von Habsburg-Lotrinský,
pravnuk císaře Františka Josefa I. a majitel této císařské lázeňské

Členové Klubu rodáků v zahradách zámku Mirabel v Salcburku.
Foto: Alena Vidomusová
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Foto: Pavel Wessely

Výprava dále pokračovala do vodního zámku Ort. Ten je připomínán
v souvislosti s rodem Czeiků z Badenfeldu, bývalých majitelů zámku
ve Fulneku. Po krátké zastávce v Nussdorfu jsme zamířili do prastarého solného města Halein poblíž Salcburku, které jsme si krátce
prohlédli a kde jsme rovněž objevili Schwarzovu ulici – náš rodák
sem přivedl železnici. Po návratu do Salcburku jsme se rozloučili
s naším dlouholetým přítelem Petrem Schindlerem, který nás po
dva dny provázel a jemuž vděčíme za většinu vědomostí o baronu
Karlu von Schwarzovi.
Na rakouském „Bouzově“
Nedělní zpáteční trasa vedla nejprve na pohádkový zámek Artstetten. Rodinná rezidence, bohatě vybavená mobiliářem a uměleckými artefakty, patřila nástupci trůnu arcivévodovi Františku
Ferdinandovi d´Este a jeho rodině. Poučná prohlídka se zasvěceným
výkladem česky mluvící průvodkyně končila v památné kryptě, kde
spočívá bývalý následník trůnu se svou manželkou Žofií Chotkovou.
Připomněli jsme si tragédii v Sarajevu roku 1914, která byla pomyslnou rozbuškou první světové války. Potom už následovala jen krátká
zastávka v klášteře Melk a poslední malé zastavení související s rodáky z našeho kraje v zámku Kreuzenstein.
Romantický rakouský „Bouzov“, jak bychom mohli zámek nazvat,
mnohé překvapil. Propojili jsme si informace o rodu hrabat Wilczků,
klimkovickém zámku a v neposlední řadě o osobnosti Hanse Wilczka
a jeho podpoře polární expedice v letech 1872–1874, které se zúčastnil náš rodák Eduard rytíř von Orel.
Právě při ní byla na severu objevena Země Františka Josefa –
jedna ze slavných událostí, které si naše město často připomíná.
Cesta líbeznou mikulovskou krajinou nás upozornila na závěr pětidenního putování členů Klubu rodáků a přátel města. Bylo velmi
úspěšné a organizátory skvěle připravené.
Radek Polách, Pavel Wessely, Irena Zárubová Jašíková
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Prosinec 2017
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ 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! • Vyprodáno.
■ Úterý 12. prosince v 16:30 a v 19 hod. • VÁNOČNÍ KONCERT • Účinkují
žáci ZUŠ.
■ Pátek 15. prosince v 19 hod. • ADVENTNÍ KONCERT OD UCHA
K UCHU V PŘÁTELSKÉM DUCHU • Vystoupení Pěveckého sboru Ondráš
a jeho hostů – obnovená barokní mše C dur Gregora Röslera, písně a koledy
A. Michny z Otradovic, J. J. Ryby a K. Steckera.
■ Neděle 17. prosince v 18 hod. • Israel Horovitz: DRAHÁ MATHILDA
• Nevšední herecký koncert s téměř detektivní zápletkou. Režie: Otakar
Nosek. Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová, Luboš Veselý. Předplatné
skupiny S.
■ Úterý 19. prosince v 17 hod. – malý sál • VÁNOČNÍ KONCERT • Účinkují žáci hudebního oboru ZUŠ. Prodej vstupenek na místě.
■ Středa 20. prosince v 19 hod. • malý sál • PETROF PIANO TRIO •
Martina Schulmeisterová – klavír, Jan Schulmeister – housle, Kamil Žvak
– violoncello. Kruh přátel hudby.
■ Úterý 26. prosince v 16 hod. – Trámový sál Žerotínského zámku •
ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT • Účinkuje Komorní orchestr P. J. Vejvanovského,
jako host Oldřich Both – zpěv. Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě
150 Kč.
Připravujeme
■ Sobota 6. ledna v 15 a 18 hod. • 23. NOVOROČNÍ KONCERT • Účinkují
dětský sbor Ondrášek a jeho přípravné sbory.
■ Pondělí 8. ledna v 19 hod. – malý sál • KATEŘINA ENGLICHOVÁ –
harfa, VILÉM VEVERKA – hoboj • Představení nového společného alba
Impressions.
■ Čtvrtek 11. ledna v 19 hod. Kristof Magnusson: KUTLOCH ANEB
I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY • Doba, svět i vztahy jsou v krizi. V krizi jsou i muži.
Režie: Jan Jirků. Hrají: Bohumil Klepl/Mojmír Maděrič, Kryštof Hádek/Václav
Jílek, Michal Slaný/Petr Bláha, Filip Blažek/Roman Štabrňák. Předplatné
skupiny P.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ROCK’N’ROLL • Filmový klub • Pondělí 4. prosince v 17:30 hod.
• Skvěle obsazená inteligentní francouzská komedie o stárnutí a hvězdném filmovém prachu. 123 min., titulky.
■ 7 ŽIVOTŮ • Sobota 2. prosince – pondělí 4. prosince ve 20 hod. •
Středa 13. prosince ve 20 hod. • Originální akční sci-fi thriller o identických sestrách, které tají svou existenci. Dokud jedna z nich nezmizí...
123 min., titulky.
■ KVARTETO • Pátek 1. prosince ve 20 hod., úterý 5. prosince
v 17:30 hod. a čtvrtek 7. prosince ve 20 hod. • Nová česká komedie
režiséra Miroslava Krobota. 93 min.
■ METALLICA: QUEBEC MAGNETIC • Úterý 5. prosince ve 20 hod.
• Záznam legendární show. Takhle hraje kapela na svém vrcholu…
Hudební dokument, 135 min.
■ PADDINGTON 2 • Pátek 1. prosince – neděle 3. prosince
v 17:30 hod. • Středa 6. prosince, neděle 10. prosince a středa
27. prosince v 17:30 hod. • Náš kamarád Paddington je zpět v novém
dobrodružství. Rodinná komedie, 110 min., dabing.
■ VRAŽDA V ORIENT EXPRESU • Středa 6. prosince a čtvrtek 14. prosince ve 20 hod. • Příběh třinácti cestujících podezřelých z vraždy a uvízlých
v luxusní vlakové soupravě podle Agathy Christie. Krimi, 110 min., titulky.
■ THOR: RAGNAROK • Čtvrtek 7. prosince 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.
■ PŘÁNÍ K MÁNÍ • Pátek 8. prosince – sobota 9. prosince
v 17:30 hod. • Neděle 17. prosince v 17:30 hod. • Pátek 29. prosince
v 17:30 hod. • Český rodinný vánoční film plný kouzel. 106 min.
■ MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH • Pátek 8. prosince – sobota
9. prosince ve 20 hod. • Pondělí 11. prosince v 17:30 hod. • Amy,
Carla a Kiki se snaží přežít Vánoce, které jim „zpříjemní“ návštěvou jejich
vlastní matky. Komedie, 116 min., titulky.
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■ MILADA • Neděle 10. prosince ve 20 hod. • Na plátna kin se poprvé
dostává dramatický osud Milady Horákové, který ve své době otřásl
světem. Životopisné drama, 130 min., česky.
■ DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ • Pondělí 11. prosince ve
20 hod. • Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu,
úplně si to říká o průšvih. Komedie, 115 min., titulky.
■ EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ • Úterý 12. prosince
v 17:30 hod. • Během jediného dne putujeme se sluncem od nejvyšších
hor k nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle do labyrintů
velkoměst. Rodinný dokument, 95 min., dabing.
■ TOM OF FINLAND • Filmový klub • Úterý 12. prosince ve 20 hod.
• Biografie gay ikony a umělce, který svými kresbami změnil svět a přinutil
jej jinak přemýšlet o odlišnostech. Životopisné drama, 116 min., titulky.
■ LIGA SPRAVEDLNOSTI • Středa 13. prosince v 17 hod. 2D dabing
• Těšte se na obří nálož efektní akce a fantastických dobrodružství. Akční
fantasy, 130 min.
■ STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ • Čtvrtek 14. prosince – pátek
15. prosince v 17 hod./Sobota 16. prosince ve 20 hod./Úterý
19. prosince v 17 hod. 2D dabing • Neděle 17. prosince a středa
20. prosince ve 20 hod. 2D titulky • Pátek 15. prosince ve
20 hod./Sobota 16. prosince a středa 20. prosince v 17 hod./Sobota
23. prosince ve 20 hod. 3D dabing • Pondělí 18. prosince ve 20 hod.
3D titulky • Sága rodu Skywalkerů pokračuje. Akční sci-fi, 150 min.
■ TÁTA JE DOMA 2 • Pondělí 18. prosince v 17:30 hod. • Úterý
19. prosince ve 20 hod. • Pokračování komedie o dvou otcích v jedné
rodině. Poklidnou hladinu rozčeří příjezd dvou svérázných dědečků.
Komedie, 100 min., titulky.
■ ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK • Bio Senior • Středa 20. prosince
ve 13 hod. • Třetí část výpravné trilogie. Příběh milenecké lásky na
pozadí střetu mezi rodiči a dětmi. Drama, 113 min., česky.
■ LADÍME 3 • Čtvrtek 21. prosince v 17:30 hod. • Pátek 22. prosince
ve 20 hod. • Skupina zpěvaček naposledy spojí své síly, aby tvořila hudbu
a udělala pochybná rozhodnutí. Hudební komedie, 93 min., titulky.
■ JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! • Čtvrtek 21. prosince ve 20 hod.
2D titulky • Pátek 22. prosince – sobota 23. prosince v 17:30 hod.
2D dabing • Úterý 26. prosince a čtvrtek 28. prosince v 17:30 hod.
2D dabing • Čtveřice školáků objeví starou videohru, kterou si můžete
jen tak zahrát – musíte ji ale přežít. Dobrodružný, 111 min.
■ FERDINAND • Sobota 23. prosince v 15 hod. • Čtvrtek 28. prosince
– pátek 29. prosince v 15 hod. • Sobota 30. prosince v 17:30 hod. •
Ferdinand je velký býk s velkým srdcem, ale i nešikovný popleta. Animovaný, 99 min., dabing.
■ ŠPINDL • Úterý 26. prosince – čtvrtek 28. prosince ve 20 hod. •
Sobota 30. prosince ve 20 hod. • Tři sestry vyrážejí na parádní dámskou
jízdu. Česká komedie, 98 min.
■ NEJVĚTŠÍ SHOWMAN • Pátek 29. prosince ve 20 hod. • Originální
muzikál inspirovaný životem P. T. Barnuma, zakladatele největšího pojízdného cirkusu. Životopisný muzikál, 97 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.
Akce:
■ Pondělí 4. prosince – úterý 19. prosince • VÁNOCE VE MĚSTĚ •
Vyprávění pro děti o vánočních zvycích, ukázky výroby tradičních předmětů, vánoční tvoření. Pouze pro přihlášené.
■ Čtvrtek 7. prosince v 16:30 hod. – Nová galerie • JAK SE CHODÍ
NA SOCHY A NA HOUBY • Komentovaná prohlídka výstavy Skulptury
a objekty s Janem Zemánkem a Jiřím Kamenem.
■ Úterý 26. prosince v 16 hod. – Trámový sál • ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT • Tradiční koncert komorního orchestru P. J. Vejvanovského.
Vstupné v předprodeji v pokladně Beskydského divadla za 120 Kč, na
místě 150 Kč.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–16 hod. • neděle, svátky 9–15 hod.
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Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Pátek 1. prosince – čtvrtek
21. prosince • Městská knihovna • NITKA K NITCE • Paličkovaná
krajka Hany Hyžákové.
■ Sobota 2. prosince ve 20 hod. • Coffeemusicbar • VERNISÁŽ
VÝSTAVY OBRAZŮ DOMINIKY ČEKAJSKÉ • Plátno, akryl a vytříbené
realistické podání mladé malířky. Doprovodný program.
■ Úterý 5. prosince – pátek 22. prosince • Výstavní síň Stará pošta
• VÁNOČNÍ RÁJ S FOKUSEM • Dětské práce s vánoční tematikou –
ozdoby, přáníčka…
Akce
■ Pátek 1. prosince v 16 hod. • Masarykovo náměstí • VĚŠÁK •
Novojičínská rocková legenda zahájí předvánoční trhy.
■ Pátek 1. prosince ve 20 hod. • Klub Galerka • OKÝBACHI WORLD
MUSIC-ACOUSTIC • Koncert originálního akustického dua • Vstupné
70/100 Kč.
■ Sobota 2. prosince – první vystoupení v 9 hod., druhé v 11 hod.•
Městská knihovna • DEN PRO DĚTSKOU KNIHU • Zábava pro celou
rodinu – herečky divadla MALÉhRY budou číst, vyprávět, promítat a zpívat
o příšerkách. Kapacita míst omezena, předprodej pouze v městské
knihovně. • Vstupné 50 Kč.
■ Úterý 5. prosince v 9 hod. • Masarykovo náměstí • DEN S MIKULÁŠEM • Viz pozvánka na straně 5.
■ Středa 6. prosince v 16 hod. • Masarykovo náměstí • PUELLAE
ET PUERI • Koncert středoškolského smíšeného sboru.
■ Čtvrtek 7. prosince • Masarykovo náměstí • LADOVSKÉ VÁNOCE (10 a 15:30 hod. – ZŠ Komenského 68), VÁNOCE BUDOUCNOSTI (10:45 hod. – divadelní soubor Bez hranic), PATRIK KAČO
(16 hod.).
■ Pátek 8. prosince v 16:30 hod. • Masarykovo náměstí • MAROD
• Koncert rodinné folkové kapely z Ostravy.
■ Sobota 9. prosince v 10 hod. • Masarykovo náměstí • VÁNOČNÍ
ZVYKY A OBYČEJE ZA STARÝCH ČASŮ • Vystoupení národopisného
souboru Děcka ze Skoronic.
■ Sobota 9. prosince v 18:30 hod. • Klub Galerka • OPEN MIC •
Večer pro všechny performery! • Šansonika (18:30 hod.), Open Mic
(19:10 a 19:40 hod.), Blondýna (19:25 hod.), Fčil a Tu (20:20 hod.), Za
koncem... (21:10 hod.) • Vstupné 20 Kč.
■ Neděle 10. prosince v 10 hod. • Masarykovo náměstí • FČIL A TU
& DOPOHODY • Koncert novojičínského folkového seskupení s hosty.
■ Úterý 12. prosince • Masarykovo náměstí • PŘIŠLI JSME K VÁM
KOLEDOVAT (15:30 hod. – vystoupení ZŠ a MŠ Dlouhá 56), VÁNOČNÍ
KYTAROVÁ NADÍLKA Z FOKUSU (16 hod.), NOVOJIČÍNSKÝ SEXTET
POHODA (16:30 hod. – vánoční recitál).
■ Středa 13. prosince • Masarykovo náměstí • ONDRÁŠEK
(17:30 hod. – přípravná oddělení Rarášek, Kulihrášek), ČESKO ZPÍVÁ
KOLEDY (18 hod.).
■ Čtvrtek 14. prosince • Masarykovo náměstí • PĚVECKÝ SBOR
ZŠ TYRŠOVA (15:15 hod.), FIHA (16:30 hod. – poprocková kapela
z Ostravy).
■ Pátek 15. prosince • Masarykovo náměstí • CVRČCI (16 hod. –
adventní zpívání dětí ze ZŠ Starý Jičín), DIXIELAND VOJENSKÉ HUDBY
OLOMOUC (17 hod.).
■ Sobota 16. prosince • Masarykovo náměstí • MĚSTSKÁ DECHOVÁ
HUDBA NOVÝ JIČÍN (9:30 hod. – vánoční pásmo písní a koled), KAREL
ZICH REVIVAL (15 hod.)
■ Neděle 17. prosince v 9:30 hod. • Masarykovo náměstí • GAJDOŠI
S LENKOU HRŮZOVOU • Vánoce doma i ve světě.
■ Pondělí 18. prosince v 16 hod. • Masarykovo náměstí • APAČI •
Tradiční předvánoční koncert plný známých českých hitů.
■ Úterý 19. prosince v 16:30 hod. • Masarykovo náměstí • KLIKA
NJ BLUES • Bluesové Vánoce.
■ Středa 20. prosince • Masarykovo náměstí • KOLEDY A VÁNOČNÍ
PÍSNIČKY HRAJÍ VÁM FLÉTNIČKY (10:30 a 15 hod. – ZŠ Komenského 66), PĚVECKÝ SBOR ONDRÁŠ (16 hod. – „Od ucha k uchu v adventním duchu“), SOUNDMATES (17:30 hod. – akustická skupina hrající
pop, rock a latinu anglicky, španělsky a česky)
■ Čtvrtek 21. prosince • Masarykovo náměstí • ŽIVÝ BETLÉM
(10 hod. – farma Bludička Bludovice), VÁNOČNÍ KYTAROVÁ NADÍLKA
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Z FOKUSU (15 hod.), NEŘEŽ (15:30 hod. – legendární folková kapela),
ŠAJTAR (17:30 hod. – mezinárodní vánoční šlágry a koledy v moderním
pojetí)
■ Pátek 22. prosince • Masarykovo náměstí • IRŠAVA (16 hod. –
koledy ze Slezska, Lašska a Valašska), BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA
(16 hod.)., TABÁSEK & PARTYJA (17:30 hod. – valašský písničkář
s kapelou).
■ Sobota 23. prosince v 9:30 hod. • Masarykovo náměstí • SEXTET+
• Koncert mužského vokálního seskupení z Nového Jičína.
■ Neděle 24. prosince ve 20 hod. • Masarykovo náměstí • ZPÍVÁNÍ
POD VÁNOČNÍM STROMEM • Setkání hudebníků z Nového Jičína.
Připravujeme
■ Pondělí 1. ledna v 18 hod. • Masarykovo náměstí • NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstavy
■ Pondělí 4. prosince – pátek 22. prosince • SVČ Fokus • PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA • Práce dětí z kroužků keramiky, nazdobený keramický betlém. Prodej drobné keramiky ve čtvrtek 7. prosince a v pátek
8. prosince, vždy od 9 do 17 hod.
■ Úterý 5. prosince – pátek 22. prosince • Výstavní síň Stará pošta •
VÁNOČNÍ RÁJ S FOKUSEM • Viz program Městského kulturní střediska.
Akce
■ Sobota 2. prosince od 15 do 19 hod. • SVČ Fokus• MIKULÁŠSKÁ
JÍZDA • Setkání s Mikulášem a jeho družinou – brána do nebíčka i peklíčka plná úkolů a soutěží, diskotéka a nadílka. Vstupné 50 Kč.
■ Neděle 3. prosince v 9 hod. • SVČ Fokus • MIKULÁŠSKÝ STOLNÍ
TENIS • Turnaj dvouher pro neregistrované hráče, od mladších žáků po
muže a ženy. Startovné 50 Kč za hráče.
■ Středa 20. prosince v 17 hod. • SVČ Fokus • O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ
CUKROVÍ • Vyhlášení výsledků – kategorie: nejchutnější – nejhezčí. Své
cukroví můžete nosit od 18. do 19. prosince do SVČ Fokus, z každého
druhu 5 kusů.
■ Pátek 22. prosince v 16 hod. • Masarykovo náměstí • BĚH
O VÁNOČNÍHO KAPRA • Viz program Městského kulturní střediska.
■ Sobota 30. prosince v 9 hod. • Smetanovy sady • VÁNOČNÍ
DISCGOLF • Viz Sportovní pozvánky na straně 12.

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 2. prosince – pátek 30. prosince • galerie Návštěvnického
centra • IN LIVE NATURE • Velkoformátové fotografie Roberta Hlavici.
Vernisáž 4. prosince v 17 hod.
Sobota 2. prosince – středa 28. února • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • PANENKY • Ze sbírky Jaroslavy
Knížové.
• Přepážka MHD (Už máte kartičku ODIS? Pro MHD začne
platit 10. prosince 2017. Přijďte si ji včas vyřídit do
Návštěvnického centra!).
• V prodeji je stále fotografický nástěnný a stolní kalendář
města na rok 2018 s podtitulem Postřehy...
• Nabízíme regionální výrobky z partnerského města Novellara (balsamikové octy a perlivá vína).
Nepřehlédněte!
• přepážka MHD bude od soboty 23. prosince do úterý 26. prosince
a od soboty 30. prosince do pondělí 1. ledna pro veřejnost uzavřena.
• v roce 2017 vyplácíme držitelům starých čipových karet zálohu a zůstatky na elektronických peněženkách do pátku 22. prosince.
Od 2. ledna do 31. května 2018 bude vyplácení pokračovat bez změn.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8–17 hod.
Sobota–neděle 9–16 hod.
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Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Pondělí 4. prosince a středa 6. prosince v 17 hod. – hudební sál
• MIKULÁŠSKÝ KONCERT

■ Úterý 12. prosince v 16:30 a 19 hod. – Beskydské divadlo •
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ VŠECH OBORŮ • Předprodej vstupenek
v ZUŠ do 29. listopadu od 14 do 17 hod.
■ Úterý 19. prosince v 17 hod. – malý sál Beskydského divadla •
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU • Prodej vstupenek
na místě před koncertem.

Pozvánky
• Přijďte mezi sběratele!
Tradiční setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků
a podobně se uskuteční ve středu 13. prosince od 14:30 do
17:30 hodin v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Příchozí tady
budou moci nabídnout své přebytky nebo si rozšířit sbírku o nové
přírůstky. Vstupné bude dobrovolné.
• Studenti uvedou projekt (M)ABBA mia!
Vlastní hudební projekt s názvem (M)ABBA mia! představí studenti
zdejšího gymnázia. Dopolední vystoupení pro základní školy proběhnou od úterý 19. prosince do čtvrtka 21. prosince, veřejnost
ho bude moci zhlédnout ve středu 20. prosince v 17 hodin. Všechna
představení se uskuteční ve Středisku volného času Fokus. Na projektu se dále podílejí Základní škola Komenského 66, která připravuje
kulisy a scénu, spolek RO.NA.TA zajistí hudební režii a město Nový
Jičín poskytlo grant. V hlavních rolích uvidíte Petru Helešicovou,
Annu Majerovou, Radka Dostála, Šimona Hanzelku, Pavla Škorňu,
Adélu Mičkovou, Dorku Dostálovou, Viki Kafkovou a Báru Matušovou, režie se ujal Karel Dostál.

Advent a Vánoce
• Benefiční koncert komorního orchestru
Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského vystoupí na
adventním benefičním koncertu, který se za finanční podpory města
uskuteční v neděli 3. prosince v 17 hodin v modlitebně evangelické
církve v Janáčkových sadech. V jeho podání zaznějí díla českých
a světových mistrů. Během koncertu se představí spolek ITY, který
podporuje rodiny pečující o děti a mladé lidi s poruchou autistického
centra a kombinovaným hendikepem. Vstupné bude dobrovolné.
• Škola pořádá vánoční jarmark
Tradiční vánoční jarmark se uskuteční v Základní a mateřské škole
Jubilejní 3 ve čtvrtek 14. prosince od 15 do 17 hodin. Přijďte nakoupit drobné dárky a nasát téměř vánoční atmosféru!
• Adventní nálada s Puellae et Pueri
Adventní koncert uspořádá středoškolský smíšený sbor Puellae
et Pueri. Poslechnout si ho můžete v neděli 17. prosince v 15 hodin
ve Španělské kapli.
• Ve farním kostele zazní hudba
Na vánočním koncertu se představí Městská dechová hudba
v pátek 29. prosince v 18 hodin ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Vystoupí varhanní mistr Tomáš Vrána, Komorní sbor
při kostele Nanebevzetí Panny Marie, sólisté Renata Heraltová a David
Skařupa. Uslyšíte známé vánoční písně, koledy a skladby Wolfganga
Amadea Mozarta, Jakuba Jana Ryby a Marc-Antoinea Charpentiera.
Sváteční hudba – tentokrát v podání Pěveckého sboru Ondráš –
zazní ve farním kostele také v sobotu 30. prosince v 18 hodin.
• Prohlédněte si betlém ve Španělské kapli!
Pohyblivý betlém můžete během Vánoc opět spatřit ve Španělské
kapli. Poprvé se tak stane při mši, která se uskuteční v neděli
24. prosince v 15 hodin. Poté si betlém budete moci prohlédnout
vždy během dopoledne a odpoledne až do Nového roku, po Novém
roce pouze hodinu před a hned po mši nebo podle domluvy. Čas
bude před Vánocemi oznámen na dveřích Španělské kaple, na
nástěnce u farního kostela nebo na www.fnj.cz.
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Vánoční bohoslužby
Římskokatolická církev uspořádá bohoslužby v našem městě
v následujících termínech: Ne 24. 12. v 7:30, 10 a 23 hod. (farní kostel),
v 15 hod. (Španělská kaple), Po 25. 12. v 7:30 a 10 hod. (farní kostel),
v 18:30 hod. (Španělská kaple), Út 26. 12. v 7:30 a 10 hod. (farní kostel),
v 9 hod. (Žilina), v 18:30 hod. (Španělská kaple), Ne 31. 12. v 7:30
a 10 hod. (farní kostel), Po 1. 1. v 7:30 a 10 hod. (farní kostel), v 18:30 hod.
(Španělská kaple), So 6. 1. v 7:30 hod. (farní kostel), v 8 hod. (Žilina).
Bohoslužby Českobratrské církve evangelické proběhnou na dvou
místech. Modlitebna v Janáčkových sadech: Ne 24. 12. ve 14 hod.
(s vánoční dětskou tematikou), Po 25. 12. v 9 hod., Ne 31. 12. v 9 hod.,
Po 1. 1. v 9 hod. Dům seniorů ve Straníku: Ne 24. 12 v 16 hod. (společně
evangelický kostel v Hodslavicích), Po 25. 12. v 10:45 hod., Út 26. 12.
v 9:30 hod. (s vánoční dětskou besídkou).
Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne: So 23. 12.
v 10:30 hod. v modlitebně v Suvorovově ulici 478 (naproti Technickým
službám).

Výzva
Tříkrálová sbírka hledá dobrovolníky
Charita Nový Jičín hledá dobrovolníky pro další ročník Tříkrálové
sbírky, která v našem městě proběhne od 2. do 12. ledna. Zájemci
se mohou přihlásit na e-mailové adrese tks@charitanj.cz.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy
a příznivce ve čtvrtek 7. prosince
v 16:30 hodin na komentovanou
prohlídku výstavy Sochy a objekty Jana Zemánka v Nové galerii
Žerotínského zámku (více v programu Muzea Novojičínska na
straně10). V pondělí 11. prosince v 17 hodin proběhne v klubových prostorách na baště městského opevnění vernisáž výstavy
Architráv – 20 let tvorby, věnované jubileu novojičínského projekčního ateliéru. Představí se výběr z tvorby, od studií soukromých
interiérů po realizační projekty komerčních staveb. Ve čtvrtek
28. prosince v 18 hodin zveme do klubových prostor na tradiční
vánoční posezení s hudební produkcí a vánočními cukrovinkami.
Zároveň popřejeme našim jubilantům. Doporučujeme návštěvu
vánočních koncertů Pěveckého sboru Ondráš a přejeme pokoj
všem lidem dobré vůle. Pohodový a úspěšný rok 2018!

Sportovní pozvánky
• Mikulášský turnaj v kuželkách
Tradiční Mikulášský turnaj tříčlenných družstev uspořádá oddíl
kuželek od pondělí 11. prosince do pátku 15. prosince v místní
kuželně. Podrobný rozpis, možnost přihlášení a další aktuality
z činnosti kuželkářského oddílu najdete na www.kuzelkynj.cz.
• Zahrajte si Vánoční discgolf!
Turnaj s názvem Vánoční discgolf se uskuteční v sobotu
30. prosince v 9:30 hodin ve Smetanových sadech. Určen je
začátečníkům i pokročilým hráčům. Registrace probíhá na stránkách www.discgolf.cz, v sekci Turnaje. Speciální discgolfové
disky si lze zdarma zapůjčit při registraci. První tři z každé kategorie
obdrží medaile a poháry. Startovné činí 90 korun.

Novojičínský zpravodaj
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Novojičínští desperáti Quattro Buggy na Masters of Rock 2017!
Kapela z naší domoviny Nového Jičína s průrazným jménem Quattro Buggy a jistě i výraznou hudbou v podobě rock‐metalu, si
jako jedna z mála mohla letos zahrát bezesporu na největším festivalu Masters of Rock. Tato nenápadná formace byla založena
v roce 2014 a za tři roky existence stihli vydat jejich první debut, album Blackened Pistols, které je dostupné na e‐shopu Metalgate
či k poslechu na bandzone.cz. Dále mají hoši na kontě tři videoklipy, z nich ten nejčerstvější je právě z Masters of Rock.

Jejich písně jsou v jazyce českém i anglickém. Nám jsou bližší písně v češtině, ale i ty anglické mají zajisté svůj účel a náboj
mezinárodního charakteru. V letošním roce kapela zaznamenala větší zájem pořadatelů akcí a na koncertech plných energie
je to také cítit od jejich fanoušků a lidí, kteří mají hardrockovou či metalovou hudbu v srdci. Hrají svoje vlastní písničky, které
sami skládají a snaží se být originální v projevu i tvorbě. Ovšem jako všechny ostatní kapely i oni mají své idoly a podle jejich
sdělení jsou to kapely jako například Metallica, AC/DC, Slipknot, Arakain a spoustu dalších, které respektují jako své vzory.
Však tou největší inspirací těchto „rocknandrollových odpadlíků“, jak sami sebe nazývají, jsou krásné ženy, adrenalin, rychlá
a hlučná auta a korbel dobrého moku a pálenky.

Jejich hudbu můžeme doporučit posluchačům tvrdé rockové muziky, metalistům a vůbec všem, kdo mají rádi rockovou hudbu
se všemi svými aspekty. Borci hrají originální, melodické písně říznuté rockem a metalem a jejich vystoupení je plné energie
a kytarové show vč. kvalitního výrazného vokálu. Navíc je jich hudba okořeněna foukací harmonikou, která tomu všemu
dodává punc luxusního zvuku.
Určitě si nenechte tuhle příležitost ujít. Tahle banda má také svůj facebook proﬁl, takže veškeré informace o koncertech
a dění v kapele naleznete tam. Doporučujeme vám je vidět naživo, či si je pozvat na plánovanou akci, jako záruku kvalitního
vystoupení. Kapela na sobě intenzivně maká a jistě nás čekají další skvělé počiny těchto borců.
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Jachtaři na moři zabojovali

Členové oddílu námořního jachtingu z Nového Jičína se zúčastnili pětidenní podzimní regaty Seawolf Cup, která proběhla na
přelomu října a listopadu v chorvatském Biogradu. O vítězství
bojovalo dvaadvacet posádek, náš jacht klub měl na startu dvě
lodě. Kapitán Jaromír Radkovský obsadil v konečném pořadí
krásné třetí místo, zvláštní cena a druhé místo mezi takzvanými
speciály patří dámské posádce kapitánky Heleny Radkovské.
Text a foto: Jaromír Radkovský

Ploutvaři opět zazářili
Člen novojičínské Laguny Jakub
Klimpar (na snímku) zazářil v Evropském
poháru v plavání s ploutvemi, který
počátkem listopadu hostily polské Gliwice. Z největší kontinentální soutěže
dorostu přivezl tři zlaté medaile a stal
se jejím vítězem. Ve špičce se udržel
navzdory podzimním tréninkovým změnám způsobeným rekonstrukcí bazénu.
Ve stejné době se ve Zlíně uskutečnil
tradiční mezinárodní závod v ploutvovém plavání a rychlostním potápění
Nemo Trophy 2017. Mezi více než stovkou závodníků ze čtyř zemí
nechyběli světoví šampioni a rekordmani včetně našeho Jakuba
Jarolíma, který vyhrál tři závody a jednou doplaval na druhém místě.
Na dvousetmetrové trati s lahví pod vodou dokonce triumfoval
v novém českém rekordu 1:16,46 minuty.
Další novojičínský ploutvař, úřadující dvojnásobný mistr světa
Jakub Kovařík, se stal bodově nejlépe hodnoceným juniorem, když
vybojoval po dvou vítězstvích a druhých místech. Úspěšný návrat
do bazénu zažili bývalí reprezentanti Petr Španihel, jenž získal ve
své disciplíně zlatou medaili, a Aneta Pivoňková, která brala bronz.
Laguna rovněž zvítězila v týmové soutěži a domů přivezla pohár
Nemo Trophy.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Mladí plavci vládnou kraji
Starší žáci zdejšího Plaveckého klubu potvrdili své výsadní postavení v Moravskoslezském kraji. Na oblastním přeboru, který proběhl druhý listopadový víkend v Kopřivnici za účasti šestnácti oddílů,
vybojovali dvacet titulů krajských přeborníků, třináctkrát skončili
druzí a jedenáctkrát získali bronzové medaile. Úspěšní byli i ve štafetových závodech – kluci obě vyhráli, děvčata byla na čtyři krát
padesát metrů volným způsobem druhá. Věřme, že na blížícím se
mistrovství republiky se bude dařit našim žákům i juniorům.
Jakub Minář, Plavecký klub

Novojičínský zpravodaj

Medaile pro naše zápasníky

Vojtěch Kundrát (v modrém dresu) vybojoval v Nivnici zlatou medaili.
Foto: Roman Kopecký

Volnostylařský turnaj nejmladších zápasníků proběhl poslední říjnovou sobotu v Novém Jičíně. Z domácího oddílu se představilo patnáct chlapců, a všichni vybojovali medaile – celkem pět zlatých, čtyři
stříbrné a šest bronzových. Stali se tak neúspěšnějším kolektivem
z osmi zúčastněných družstev.
Následující sobotu odjeli mladíci do Nivnice, kde pořádali Memoriál
Václava Hromčíka v řecko-římském stylu. V konkurenci šestasedmdesáti závodníků Vojtěch Kundrát a Tomáš Hantschel získali zlaté
medaile, Rostislav Janča, Jakub Stoklas, Štěpán Polášek a Matěj
Gulán si odvezli stříbro a Tadeáš Kundrát bronz.
Tentýž den se v Ostravě uskutečnilo závěrečné kolo ligy seniorů
ve volném stylu. Domácí Sokol Vítkovice vybojoval sedmý mistrovský
titul v řadě. Na úspěchu se opět podílel odchovanec novojičínského
oddílu Jiří Kopecký.
Více informaci o činnosti oddílu najdete na www.zapasnj.cz.
Roman Kopecký, trenér

Lyžaři to nevzdají
Vypuštění přehrady na Čerťáku představuje ohrožení lyžařského
areálu na Svinci a celé této rekreační a turistické lokality. Jeho
důsledkem je ztráta zdroje pro technické zasněžování, osud letošního lyžování bude závislý na přírodním sněhu. Tato možnost je
silně iluzorní a nepředvídatelná a počítáme se situací, kdy lyžování
veřejnosti a konání lyžařských kurzů základních škol nebudou na
Svinci možné.
Náš lyžařský oddíl jedná o podmínkách trénování ve vhodných
lyžařských areálech v Beskydech. Celá kritická situace je umocněna skutečností, že jsme se o ní dozvěděli na konci srpna, kdy
již byly investovány nemalé finanční prostředky do přípravy na
blížící se lyžařskou sezonu. Zůstáváme však optimisty a doufáme,
že s pomocí města Nový Jičín obtížné období překonáme a vypuštění Čerťáku bude omezeno na nezbytně nutnou dobu. Jedině
za těchto okolností Svinec příští zimu opět ožije.
Pavel Andrýsek, Lyžařský klub Svinec
Správcem vodní nádrže Čerťák jsou Lesy České republiky.
V srpnu oznámily odboru životního prostředí, že budou na vodním
díle měnit technologickou část spodní výpusti vypouštěcího zařízení, které je v havarijním stavu. Přesný termín ukončení prací
město nezná.
Marie Machková, tisková mluvčí

Sportovní pozvánky
najdete na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 80. kolo

Taková pestrost námětů už tady dlouho nebyla. Že by malé povzdechnutí nad přílišnou orientací na snímky z našeho náměstí zapůsobilo
při rozhodování soutěžících o výběru námětu pro toto kolo?
1. místo s převahou patří Michaele Bobišové za nápad zachytit tentokrát nikoliv ohňostroj, ale jeho soustředěné pozorovatele.
2. místo patří Janu Zahradníkovi, jehož snímek přináší pohled nejen na výjimečné vodní dílo, kterým osmimetrový jez na Jičínce nepochybně
je, ale též na žilinský kostel svatého Mikuláše z 15. století.
3. místo získává opět Richard Gabriel za snímek veřejné budovy, která se, jak víme, pyšní titulem Nejkrásnější nádraží za rok 2015.
Pavel Wessely

2. místo: Jan Zahradník

3. místo: Richard Gabriel

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 17. prosince ve 12 hodin.
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