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Ondrášek na prázdninovém turné v Japonsku
Zatímco jejich vrstevníci si užívali letní prázdniny, členové Ondrášku – pěveckého sboru zdejší základní umělecké školy – podnikli
na přelomu července a srpna čtrnáctidenní turné po Japonsku. Jejich hlavním cílem byl mezinárodní sborový festival v Tokiu. Jak
obstáli v tvrdé konkurenci padesáti špičkových sborů z různých koutů světa a jaký byl jejich další program, se dočtete na straně 6.
Text: Novojičínský zpravodaj, foto: Petr Kocián
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
minule jsem hodnotil roky 2015 a 2016.
Nyní na ně navážu léty 2017 a 2018. V roce
2017 byly v rozpočtu na investice vyčleněny
103 miliony korun. Uskutečnili jsme čtvrtou
a poslední etapu regenerace sídliště Bezručova–Riegrova, na krytém bazénu vyrostlo Relaxcentrum a zmodernizovali jsme
i venkovní areál bazénu.
V rámci projektu „Bezpečně do škol“ byly
vybudovány přechody pro chodce u Mateřské školy Smetanovy sady
a v Bludovicích, u mateřské školy v Revoluční a Jičínské ulici jsme vytvořili
23 nová parkovací místa. Pokračovali jsme v instalaci úspornějšího pouličního osvětlení, nemalé finance jsme vložili do sanace svahu čistírny
odpadních vod v Kojetíně a demolice areálu letního kina. V Palackého
ulici vznikly cyklopruhy.
Zrenovovali jsme další část městského bytového i nebytového fondu.
Nový kabát dostaly významné kulturní památky – budova úřadu v Divadelní 1 a Stará pošta. Provedli jsme závěrečnou etapu rekonstrukce
Hotelu Praha, opravili další byty v městské památkové rezervaci či sociální
zařízení ve stomatologické poliklinice.
Investovali jsme do bytového domu na Jičínské 275, divadlo má novou
terasu. Na Skalkách vyrostl Zvěrokruh, který navazuje na oblíbený Lesopark Skalky. Také jsme vybrali nového provozovatele městské dopravy
– firmu Arriva Morava – a v Novém Jičíně jezdí elektrobusy. Jako jedni
z prvních v Česku a jediní v Moravskoslezském kraji máme celou městskou
dopravu ekologickou. Občané od 65 let mohou cestovat zdarma. Kolegové z koaliční strany připravili transparentní klikací rozpočet a pro občany
uspořádali první Veřejné fórum.
Letos je v rozpočtu na investiční akce vyčleněno přes 260 milionů korun,
nejvíce v historii města. Pustili jsme se do dlouho očekávané výstavby
útulku pro psy u VOP v Bludovicích. Před několika dny jsem podepsal
smlouvu se zhotovitelem, věřím, že stavba bude na jaře 2019 dokončena.
U dvouetapové přestavby areálu bývalého letního kina na odpočinkověrelaxační areál s prostorem pro znovuobnovení letního kina či pořádání
koncertů je již vysoutěžen dodavatel, stavět se začne v září.
Začala také přeměna přístavby Hotelu Praha na kulturně-společenský
dům. Letos proběhne první etapa – exteriér, příští rok druhá etapa –
interiér. Také již probíhá rekonstrukce družiny Základní školy Tyršova
v Jiráskově ulici a zateplujeme bytové domy č. 3 a 4 v Luční ulici. Před
dokončením je revitalizace Mateřské školy Vančurova, tělocvičen
v Základní škole Jubilejní a azylového domu ve Straníku.
Opraveny jsou historické domy na náměstí. V září začneme modernizovat obřadní síň na radnici. Některé projekty se komplikují, přesto
bychom je letos chtěli minimálně rozjet. Například revitalizaci prostoru
před Žerotínským zámkem, rekonstrukci bytového domu v Revoluční 36,
rozšíření parkoviště v Revoluční ulici u čerpací stanice či první etapu revitalizace výletní lokality Čerťák.
V těchto dnech schvaluje vláda prodej areálu Horního nádraží městu,
nakonec za zhruba 2,5 milionu korun (80 Kč/m2). Vznikne zde několik
desítek parkovacích míst a zároveň prodloužíme cyklostezku Nový Jičín–
Hostašovice. U průmyslové zóny, kterou chceme rozšířit, nyní vzniká
projektová dokumentace a žádáme o dotaci 60 milionů korun na infrastrukturu. Probíhají již jednání s budoucími investory.
Připravují se také dva areály pro výstavbu nového bydlení – v ulici Dolní
Brána pro bytové domy a v Žilině pro stavbu rodinných domů. Odborná
komise, složená z architektů, historiků a památkářů, před několika týdny
vybrala vítěznou studii využitelnosti vily Augusta Hückela. Na podzim
vypíšeme soutěž na zpracovatele projektové dokumentace.
Úplnou novinkou je, že se občané sami mohou podílet na rozvoji města
prostřednictvím participativního rozpočtu. A od dubna ve městě fungují
dvě nové služby – Baby a Senior taxi a bezplatná právní poradna.
Jaroslav Dvořák

Discgolfový mistr Evropy

Discgolfista Bohdan Bílek z novojičínského klubu Moravian
Gators se na srpnovém šampionátu v Chorvatsku stal juniorským mistrem Evropy. Podrobnosti čtěte v rubrice Sport na
straně 15.
Text: Novojičínský zpravodaj, foto: Kryštof Novák

Co nabídne Týden knihoven?
V Týdnu knihoven, který se v celém Česku uskuteční od 1. do
5. října, poskytne novojičínská městská knihovna registraci dospělých i dětských čtenářů na celý rok zdarma. Takovou možnost ale
budou mít jen noví čtenáři, kteří městskou knihovnu ještě ne navštěvovali. Stávající čtenáři mohou využít vyhlášenou amnestii
dlužníků za pozdní vrácení půjčených knih a časopisů. Na první
říjnový týden připravila knihovna také kulturní a vzdělávací akce,
o nichž se dočtete více v přehledu akcí městského kulturního střediska a na webu www.knihovnanj.cz.
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Dotace podle nových pravidel
Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z městského rozpočtu se řídí novými pravidly. Peníze lze čerpat na sport,
kulturu, obnovu kulturních památek, volnočasovou a sociální oblast,
hospicovou péči, životní prostředí a estetizaci objektů. V příštím
roce by to mělo být téměř 27 milionů korun, o 4,5 milionu více než
letos.
„Zásadní je stanovení maximální výše podpory pro jednotlivé programy, která činí 5,5 procenta z daňových a nedaňových příjmů
města v předešlém roce,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dvořák. Nejvýrazněji, o více než 3 miliony, vzroste dotace na sport. „Většina je
určena mládeži, kde jsme příspěvek zvýšili ze 6 na 8 milionů korun,“
řekl starosta.
Nová směrnice také jasně vymezuje neuznatelné náklady, na něž
žadatelé peníze čerpat nemohou. „Pro snazší orientaci v uznatelných
výdajích vznikla pro sport, kulturu a volnočasové aktivity metodika,
která žadatelům pomůže při správném čerpání dotace a jejím finančním vypořádání,“ doplnila Markéta Kvitová z odboru školství.
O dotace a návratné finanční výpomoci mohou žádat spolky, organizace i jednotlivci, kteří pořádají jednorázové nebo celoroční aktivity
pro občany města. Žádosti na příští rok bude úřad u většiny programů
přijímat od 3. září do 1. října, pouze u sociálních projektů, hospicové
péče, na podporu životního prostředí a estetizace objektů lze žádat
od 1. srpna do 30. září.
Marie Machková, tisková mluvčí

O státním svátku 28. září bude svoz směsného komunálního i biologicky rozložitelného odpadu probíhat beze změn.
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Bezpečnost je trvalá priorita

Obyvatelé našeho města se mohou cítit bezpečněji.

Foto: městská policie

Kriminalita v našem městě je nyní na nejnižší úrovni v řádech
desetiletí. Například loni bylo evidováno 716 trestných činů, tedy
o 21,7 procenta méně než v roce 2016. Výsledek je o to cennější,
že se snížila zejména majetková kriminalita, jež ve statistikách
trestné činnosti zaujímá největší podíl. Počet majetkových skutků
se meziročně snížil o 126 a dosáhl historického minima. V roce
2017 byly odhaleny 122 trestné činy a přestupky alkoholové i nealkoholové toxikomanie. Tato oblast pro nás nadále zůstává zásadní
prioritou.
Velkou zásluhu na příznivých výsledcích má podpora a realizace
preventivních opatření Policie ČR a Městské policie Nový Jičín,
ale i jejich součinnost při odhalování trestné činnosti a přestupků.
Oceňuji také zapojení veřejnosti, která ve stále větší míře spolupracuje s bezpečnostními složkami a významně přispívá k pocitu
bezpečí ve městě. Díky velmi pozitivnímu vývoji kriminality lze říci,
že Nový Jičín je dobrou adresou k bydlení.
Jiří Klein, ředitel městské policie

Žádáte město o dotace?
Seminář pro žadatele o dotace z městského rozpočtu se
uskuteční ve středu 12. září v 15:15 h ve školicí místnosti Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 3. patro. Účastníci získají
informace týkající se podávání žádostí a změn v dotačních programech pro rok 2019. Změny se nejvíce dotknou žadatelů
o podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit – právě jim
je seminář určen.

Pozor na nepoctivé kameníky!
Upozorňujeme občany na nepoctivé kameníky nabízející opravu,
vyčištění nebo stavbu náhrobku. Za práci požadují nemalé finanční
částky, nejlépe v hotovosti. Často ale odvedou nekvalitní dílo, nedokončí ho nebo hrob poškodí.
Doporučujeme neuzavírat smlouvy při prvním setkání na hřbitově
a neplatit zakázku v hotovosti. Práci je třeba řádně převzít a cenu
uhradit na základě vyhotoveného dokladu – obvykle faktury a dodacího listu, v němž je dílo podrobně popsáno. Takový doklad umožní
pozdější reklamaci. Oprávněnost nabízet a provádět kamenické
služby si lze ověřit na www.rzp.cz.
Také se můžete obrátit na obecní živnostenský úřad, Divadelní
849/8, Nový Jičín – Pavlínu Hastíkovou, tel. 556 768 311, nebo Lucii
Manďákovou, tel. 556 768 283. V případě sporu lze využít služby spotřebitelského ombudsmana, kterou živnostenský úřad vykonává.
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad

Zateplování šetří energie
Radnice zatepluje další městské budovy a využívá k tomu příspěvky z fondů Evropské unie. K nejnovějším příkladům patří školní
družina v Jiráskově ulici a azylový dům pro matky s dětmi ve Straníku. Začala také revitalizace panelových domů čísla 3 a 4 v Luční
ulici.
Zmíněné stavební úpravy přijdou na více než 20 milionů korun.
Téměř polovinu nákladů pokryjí dotace. Město už také získalo
z evropských fondů 7 milionů korun na zateplení Mateřské školy
Jubilejní a bytového domu v Revoluční ulici 36. Oba projekty bude
realizovat v příštím roce.
„Zateplováním se snažíme snižovat energetickou náročnost
městských budov. Už se nám to podařilo u všech škol a školek,
kde to bylo potřebné, a u většiny bytových domů. Z velkých zbývá
zateplit jen bytové domy v Jičínské 272 a 275, Na Lani 2012 a Zborovské 11. Úspory energií v bytových domech se pohybují mezi
40 a 50 procenty,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Družina Základní školy Tyršova v Jiráskově ulici bude mít nová
okna, dveře a zateplenou střechu i obvodový plášť. Obdobným
stavebním zásahem prochází azylový dům pro matky s dětmi ve
Straníku, kde navíc bylo nutné odstranit vlhkost. V bytech na Luční
ulici se nová okna vsazovala už v minulých letech, nyní se budou
měnit jen ve sklepních prostorách a strojovnách výtahů. Obvodové
zdivo a střechu nechá město zateplit. „Revitalizace družiny a azylového domu skončí v září, opravy panelových domů budou probíhat
do prosince,“ doplnila místostarostka Blanka Faluši.
Marie Machková, tisková mluvčí

Komunální volby se blíží
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou ve 22 volebních okrscích
v Novém Jičíně volby do obecního zastupitelstva. Volební místnosti
se otevřou v pátek 5. října ve 14:00 h a uzavřou se ve 22:00 h,
v sobotu 6. října budou otevřeny od 8:00 do 14:00 h.
Každý volič obdrží poštou domů hlasovací lístky, na obálce bude
uvedeno číslo a sídlo volebního okrsku, kde může volit. Volební
okrsky a jejich sídla se proti předchozím volbám nemění.
S sebou je nutné mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Pokud občan nemá platný doklad, může v pátek do 21:00 h a v sobotu do 13:00 h požádat na Městském úřadu Nový Jičín o občanský
průkaz s omezenou dobou platnosti na 1 měsíc, vydávaný pouze
za účelem voleb. S sebou je potřeba přinést 2 fotografie a průkaz
totožnosti, případně přivést svědka s platným dokladem, který totožnost žadatele potvrdí.
Každý volič obdrží 1 společný hlasovací lístek pravděpodobně formátu A2, na němž budou uvedeni kandidáti všech zaregistrovaných
volebních stran. Každá volební strana má na hlasovacím lístku určené
pořadové číslo přidělené losem. Na rozdíl od jiných voleb volič hlasuje
„křížkováním“, nikoliv „kroužkováním“ – takové hlasy by byly neplatné!

Novojičínský zpravodaj

Volič má tyto možnosti:
• zakřížkovat pouze jednu volební stranu – dává hlas kandidátům
této strany v uvedeném pořadí (jestliže současně označí křížkem
některé kandidáty této volební strany před jejich jmény, k označení
kandidátů se nepřihlíží; při zakřížkování více volebních stran je
hlasování neplatné)
• zakřížkovat jednotlivé kandidáty napříč volebními stranami
(nejvýše 29 kandidátů, může být méně, při překročení počtu
29 je hlasování neplatné)
• zakřížkovat méně než 29 kandidátů napříč politickými stranami
a současně jednu politickou stranu (zakřížkovaná strana tak
dostává tolik hlasů, kolik zbývá volných míst do počtu 29).
Při volbách do obecního zastupitelstva nelze využít voličský
průkaz – občan může volit jen v okrsku podle svého trvalého bydliště (bude uvedeno na obálce s hlasovacím lístkem). Ze závažných
zdravotních důvodů lze požádat městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování mimo volební místnost.
Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností
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Nové slevy ve veřejné dopravě
V souvislosti se zavedením nových slev – s výjimkou městské hromadné dopravy – se od 1. září 2018 uznává nárok na slevu ve výši
75 procent z plného (obyčejného) jízdného pro děti, mládež, studenty
a seniory nad 65 let na všech příměstských linkách. Sleva platí pro
2. vozovou třídu a vztahuje se i na víkendy.
Město Nový Jičín jako jediné v Moravskoslezském kraji bude tyto
slevy cestujícím kompenzovat i v městské hromadné dopravě. Slevy
se nedotknou seniorů nad 65 let, protože městskou dopravou cestují
zdarma již nyní. Věk a tedy i nárok na slevu bude nutné prokázat
občanským průkazem, který nemusí být vydán v Česku, nebo cestovním pasem. Žáci a studenti ve věku od 6 do 26 let budou mít
slevu 75 procent jak na příměstskou, tak na městskou dopravu
v Novém Jičíně. Jak budou svůj status prokazovat?
Cestující od 6 do 15 let nárok na slevu neprokazují, je jim přiznána
automaticky. Cestující od 15 do 18 let tento nárok prokazují svým
občanským průkazem, pasem, žákovským průkazem (může být
i neplatný, při odbavování se nově nepřihlíží ke kolonkám Z a DO)
nebo ISIC průkazem (i bez validační známky na příslušný rok).
Fotografie na průkazech však musí odpovídat aktuální podobě
cestujícího. Zcela stejné podmínky platí i pro studenty od 18 do 26
let. Například student bydlící v Novém Jičíně a studující v Ostravě
si nově bude moci zakoupit jízdenku do Brna, Prahy či Chebu se
slevou 75 procent – a to i o prázdninách, protože slevy jsou celoroční.
Další velká změna bude souviset s dopravci na příměstských autobusových linkách – od 9. prosince 2018 bude oblast Nový JičínZápad obsluhovat společnost Transdev a oblast Nový Jičín-Východ
společnost ČSAD Vsetín. Našich cestujících by se tato změna neměla
nijak dotknout, protože žákovské, studentské a jiné průkazy si
dopravci navzájem uznávají.
Pavel Rozbroj, místostarosta pro dopravu

Hlásiče ochrání lidi i majetek
Požární hlásiče nechala radnice instalovat do domu s pečovatelskou službou U Jičínky. Zařízení má chránit obyvatele domu i jejich
majetek před požárem. Město se k tomu rozhodlo po loňském zásahu
hasičů v jednom z bytů, kde kvůli závadě na elektronice vypukl
drobný požár. Signalizace přišla na zhruba 600 tisíc korun. V příštím
roce získají ochranný systém také domy s pečovatelskou službou
v ulicích Revoluční a Pod Lipami.
„Do kuchyňky v každém bytě jsme nechali namontovat celkem
154 opticko-kouřové hlásiče, na chodbách u schodišť bylo umístěno
dalších 14 tlačítkových hlásičů pro manuální ohlášení požáru. Na
chodbách jsou také sirény, které nájemníky včas upozorní na nebezpečí,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák. Elektronický systém je napojen
na monitorovací zařízení ve služebně městské policie.
Marie Machková, tisková mluvčí

Zahrajte si na piano
Už druhý rok si mohou lidé v našem městě zahrát na piano pod
širým nebem. S nápadem zapojit se do projektu Piano na ulici přišli
Helena a Dan Gerykovi, nástroj zakoupila Kateřina Konečná. Klavír
je umístěn pod podloubím na nádvoří Žerotínského zámku.
„Malinko nás mrzí, že už není přímo na našem krásném náměstí.
Ale kdo chce, ten si piano najde,“ říká Geryk a připomíná, že každý,
kdo si přijde zahrát nebo se na muzicírování jenom podívat, může
posílat videa nebo fotky na www.facebook.com/pianovyjicin.
Milovníci hudby si mohou zahrát na veřejném prostranství každý všední
den kromě pondělí od 8:00 do 17:00 h, o víkendu od 9:00 do 16:00 h.
Piano bude zájemcům k dispozici do října, na zimu bude uschováno
v návštěvnickém centru, aby se vlivem nízkých teplot nepoškodilo.
„Loni bylo piano umístěno v rohu náměstí, hra na něj ale rušila
nájemníky i lidi v blízkých provozovnách. Proto jsme se dohodli
s Muzeem Novojičínska na jeho přestěhování do průchodu mezi
zámeckými nádvořími,“ objasnil místostarosta Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Šance pro kamenné divadlo

Kamenné divadlo zažívá svou renesanci.

Foto: Marie Machková

Kamenné divadlo na Skalkách začíná nabývat původní podobu.
Radnice nechala odstranit nánosy hlíny, poškozené stromy, znovu
sestavit zídky kolem jeviště a poskládat přírodní ohniště. Obnova
této části kamenného divadla, které nechal v roce 1929 postavit
německý okrašlovací spolek, přišla na 329 tisíc korun.
Scéna pod širým nebem fungovala do šedesátých let minulého
století. Dnes je to vyhledávané výletiště obklopené lesem. „Zídky
amfiteátru, které ohraničovaly prostor jeviště a hlediště, byly v havarijním stavu. Pískovcové kameny místy zcela chyběly. Zakryla je
hlína nebo byly rozházené po okolí,“ popsal stav divadla před jeho
obnovou Jiří Schinder z odboru životního prostředí.
Dělníci pískovec očistili a uložili do původních míst. „Snažili jsme
se provést záchovné kroky způsobem blízkým přírodě a velmi ohleduplně k původnímu záměru. Aby se zídky dále nebortily a nebyly
nebezpečné, kameny jsme nechali spojit cementovou maltou. Nová
odvodňovací drenáž má minimalizovat další poškozování kamenných
zídek dešťovou vodou,“ doplnila vedoucí odboru Eva Bártková.
„S opravou pomohli také dobrovolníci ze zapsaného spolku Kamenné
divadlo, kteří prostor udržují. Pomohli s návozem kamenů na opravu
zídek z blízkých lomů. Zajímavostí je, že při opravě byly objeveny kamenné schůdky, které byly mnoho let skryty pod nánosy hlíny,“ doplnil
místostarosta Ondřej Syrovátka. V příštích letech by obnova kamenného
divadla mohla pokračovat. Opravu vyžadují terasy hlediště i lavičky, ze
kterých zůstala jen torza kamenných podpěr.
Marie Machková, tisková mluvčí

Radnice vyzývá: Deratizujte!
Město Nový Jičín vyzývá vlastníky, nájemce nebo správce budov,
kanalizace, horkovodů, šachet a kolektorů, aby zajistili deratizaci
na svém nebo svěřeném majetku – na vlastní náklady a pro zvýšení
účinnosti jednotně nejlépe od 1. do 30. září. Úvodní fáze deratizace
proběhla letos od 10. do 31. května.
Povinnost provést deratizaci vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Provádět ji může jen způsobilá osoba. K dosažení
potřebné účinnosti doporučujeme:
• pevně utěsnit otvory vedoucí k možným hnízdištím potkanů – nejlépe zabetonováním
• opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor
a hospodářských objektů
• utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení a podobně
• větrací otvory a kanalizační vpusti zajistit vhodnou mříží nebo jinak
zabezpečit
• utěsnit okenní a dveřní otvory do prostor, kde se hlodavci mohou
zdržovat, spodní část dveří případně oplechovat
• odstranit všechna rumiště a skládky, jež mohou hlodavcům poskytovat úkryt
• zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vyměnit poškozené a netěsnící nádoby, udržovat čistotu v jejich okolí.
Helena Janoušková, odbor životního prostředí
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Vznikla studie Hückelovy vily

Užijte si Týden mobility

Město už má architektonickou studii na novou podobu a využití
jedné Hückelovy vily. Odborná komise architektů, historiků a památkářů vybrala návrh Milana Obenause z Olomouce. Ve vile Augusta
Hückela by měla vzniknout městská galerie s hudební a taneční
scénou, prostor pro prezentaci partnerských měst a učebny uměleckých kurzů pro dospělé. Podle vítězné studie nyní vznikne projektová dokumentace. Výběrové řízení na jejího zhotovitele chce
radnice vyhlásit ještě letos.
Do soutěže na vytvoření studie se přihlásilo šest architektonických společností z Česka a Rakouska. „Vítěz zvolil podle komise
nejcitlivější přístup k památkové podstatě objektu. Vhodně zpracoval prostor mezi oběma vilami, návrat k původním prvkům vhodně doplnil o moderní segmenty. Navrhl reálnou možnost dopravního
napojení objektů na okolní lokality,“ poznamenal starosta Jaroslav
Dvořák.
Město zatím našlo využití pro vilu Augusta Hückela, druhou chce
nabídnout soukromému investorovi. V obou probíhá stavebně technický průzkum, na jehož základě se stanoví další postup prací
a likvidace dřevomorky, která napadla rozsáhlé dřevěné konstrukce.
Na záchovné práce získal Nový Jičín letos v červnu mimořádnou
dotaci 4 miliony korun od Moravskoslezského kraje. „Díky tomu
můžeme začít sanovat střešní krovy i dřevěné vnitřní vybavení vil,“
dodal Dvořák.
Marie Machková, tisková mluvčí

Zdravé město Nový Jičín se i letos zapojí
do kampaně na podporu čisté, sdílené a inteligentní dopravy. Evropský týden mobility zde
proběhne od 16. do 22. září. Nejvíce akcí
nabídne Den mobility v úterý 18. září od
8:00 do 16:00 h. Masarykovo náměstí bude
dopoledne vyhrazeno dětem ze základních
a mateřských škol a odpoledne veřejnosti.
„Letošní téma ‚Kombinuj a jeď!‘ má podpořit myšlenku volby
různých druhů dopravy v městských oblastech. V našem městě
postupně zlepšujeme podmínky pro dopravu pěší, cyklistickou i autobusovou. Zlepší se tím situace i pro osobní automobily, protože čím
více lidí zvolí jiný druh dopravy, tím více prostoru zbude pro motoristy,
kteří z různých důvodů jiný způsob dopravy volit nemohou nebo
nechtějí,“ řekl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Během Dne mobility představí městská policie elektroskútr, technické služby senior taxi na elektropohon, po dvou letech se vrátí
speciálně upravený ODIS bus, v němž se žáci dovědí základní informace o fungování a výhodách veřejné dopravy v našem kraji. Novinkou bude stánek Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje, který názorně přiblíží komplikace tělesně postižených lidí při
pohybu ve městě. Kompenzační pomůcky si zájemci budou moci
také vyzkoušet.
Od pondělí 17. do pátku 21. září, vždy od 8:00 do 17:00 h, lidé
budou moci darovat nepotřebná jízdní kola v separačním dvoře
v Propojovací ulici do akce Kola pro Afriku. Kola po opravě poslouží
žákům z Gambie k cestám do školy. Součástí Týdne mobility bude
také tradiční podzimní cyklojízda, která se uskuteční v pátek
21. září na cyklostezce do Hostašovic.
Kateřina Imrýšková, koordinátorka Zdravého města

Hlasy pro Kamarádku knihovnu

Studie Hückelovy vily ve vizualizaci Milana Obenause.

Foto: archiv

Zdejší městská knihovna se připojuje k celostátní akci Kamarádka knihovna – soutěž o nejlepší knihovnu pro děti. Abychom
se dostali co nejdále, potřebujeme spousty krásných vysvědčení,
která může u nás v knihovně vyplnit každé dítě – od nejmenších
až do patnácti let. Mohou to být naši čtenáři, čtenáři jiných knihoven
i nečtenáři. Co se známkuje? Třeba chování knihovnic k dětem,
výběr knížek a časopisů, jestli lze v knihovně snadno najít knížku,
kterou hledáme, otevírací doba, jestli je tady hezky a jak je to u nás
s počítači. Navíc můžete vysvědčení vylepšit obrázkem nebo zprávou. Děti, chcete-li pomoci naší knihovně v celonárodní soutěži,
navštivte nás a ohodnoťte od 3. září do 7. prosince 2018!
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Měšťanské domy v novém kabátě
Město opravuje další měšťanské domy na Masarykově náměstí.
Domy s popisnými čísly 27 a 28 dostaly novou fasádu, dům číslo
25 čeká ještě oprava zadní strany. Stavební obnovou letos projde
pět nemovitostí na náměstí. Na tři z nich radnice získala dotaci
z Ministerstva kultury ČR ve výši 770 tisíc korun.
Kromě Masarykova náměstí bude v tomto roce renovovat nemovitosti v ulicích 28. října, Generála Hlaďo, Havlíčkově, Jungmannově
a Dobrovského. Za záchovné práce v celé městské památkové
rezervaci radnice letos zaplatí téměř 10 milionů korun.
„Do obnovy nemovitých kulturních památek investujeme každý
rok. Letos v domech na Masarykově náměstí, ale i v přilehlých ulicích, které jsou součástí městské památkové rezervace, převážně
měníme okna a děláme nové fasády. Několik let se nám daří získávat na regeneraci historického dědictví dotace z Ministerstva
kultury ČR a Moravskoslezského kraje,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák. Na snímku měšťanské domy čísla popisná 27 a 28
po opravě.
Text a foto: Marie Machková
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Ve školách bylo rušno
Prázdniny jsou pravidelně obdobím oprav a údržbových prací ve
školách a školkách. Letos na ně město vynaložilo přes 18 milionů
korun. Nejnákladnější investicí, jež přesáhne 6 milionů korun, je rekonstrukce tělocvičen v Základní škole Jubilejní. Na více než 5 milionů
přijde oprava družiny Základní školy Tyršova v Jiráskově ulici – zahrnuje zateplení budovy a výměnu oken, dveří a střechy. Za renovaci
fasády v Mateřské škole Vančurova radnice zaplatí 3 miliony.
V Základní škole Komenského 68 skončila další etapa výměny
elektroinstalace. Za 1,3 milionu korun dělníci vyměnili osvětlovací
tělesa, vypínače, zásuvky a datové rozvody. Zároveň tady, stejně
jako v Základní škole Tyršova, rekonstruovali toalety a umývárny.
V Základní škole Komenského 66 proběhla modernizace jídelny
a navazujících prostor kuchyně.
Většina stavebních úprav skončila v srpnu, jen rekonstrukce družiny
v Jiráskově ulici a tělocvičen v Základní škole Jubilejní zasáhne do
začátku školního roku. Děti z družiny budou využívat náhradní prostory v Základní škole Tyršova a žáci z Jubilejní budou za nepříznivého
počasí cvičit ve sportovní hale ABC.
Marie Machková, tisková mluvčí

Galaxie otevírá další ročník

Již pátý ročník otevírá ve svých moderních učebnách Základní
škola Galaxie, sídlící v ulici B. Martinů. Letos ji bude navštěvovat
bezmála devadesát dětí. „Poskytujeme úplné základní vzdělání,
žáci tedy postupují na druhý stupeň. V tomto školním roce se
zapojíme do několika významných projektů. Už v září, jako součást
mezinárodního projektu Edison, přivítáme mladé pedagogy z celého světa. V říjnu čeká všechny žáky ozdravný pobyt s ekologickým
výukovým programem, tentýž měsíc uspořádáme také Den otevřených dveří,“ připomněl ředitel Daniel Přáda. Více informací
o škole a školních akcích najdete na www.skolagalaxie.cz.
Text: Novojičínský zpravodaj, foto: archiv školy

Japonská zlatá mise Ondrášku

Mateřská škola Vančurova dostala novou fasádu.
Foto: Marie Machková

Knihovníci: Balíme!
Novou službu nabízí městská knihovna. Do čtvrtka 27. září si
tady žáci a studenti mohou nechat úhledně zabalit učebnice, knihy
a pracovní sešity. Knihovníci zabalí jakýkoliv formát přímo na míru
do průsvitné knihovnické fólie – obvykle do 24 hodin, výjimečně na
počkání. Cena za kus činí 5 korun u formátu A5 a 10 korun u formátu
A4 nebo atypických rozměrů. Otevírací dobu knihovny najdete na
www.knihovnanj.cz.
Novojičínský zpravodaj

Turné po Japonsku podnikl pěvecký sbor Ondrášek. Během dvou
týdnů navštívil Tokio, Odawaru, Kjóto a další místa na ostrově Honšú.
Hlavním cílem byl mezinárodní sborový festival Tokyo International Choir
Competition, jehož se v hlavním městě zúčastnilo více než padesát sborů
světové úrovně. V tvrdé konkurenci se Novojičínští neztratili a z kategorií
mládežnických sborů a současné hudby přivezli dvě zlatá pásma.
Dalším vrcholem turné byla návštěva partnerského sboru v Odawaře, s nímž Ondrášky pojí více než dvacetileté přátelství. Japonskému publiku se představili na společném koncertu k 55. výročí
odawarského sboru. Pořadatelé koncert pojali jako setkání tří kultur
– japonské, české a baskické, přičemž ve finále náš sbor vystoupil
pod taktovkou světoznámého baskického skladatele a dirigenta
Xabiera Sarasoly. V hledišti nechyběl ani český velvyslanec Tomáš
Dub, jenž pozdravil odawarské publikum i Ondrášky.
Pobyt našeho sboru v Japonsku ozvláštnilo mnoho krásných výletů.
Ondrášci navštívili turistické zajímavosti a obdivovali přírodní a kulturní
bohatství Japonska. Děkujeme městu Nový Jičín, zdejší základní
umělecké škole, Moravskoslezskému kraji, Ministerstvu kultury ČR
a všem, kteří naši cestu podpořili.
Josef Zajíček, sbormistr

Názory zastupitelů
Miroslav Rešl: Vážení čtenáři, příští měsíc nám, 29 zastupitelům Nového Jičína, končí mandát. Je opět na vás voličích, posoudit práci těch,
jež vaší důvěrou disponovali. Vyhodnotit, jak se kdo ve funkci osvědčil,
co dokázal. Kdo svědomitě pracoval, kdo pomáhal i účastnil se, kdo se
jen vezl a kdo byl tvůrce obstrukcí. Asi se také ohlédnete, jak naše město
vypadalo a jak vypadá dnes. Na čem se pracuje, co se již podařilo a co
ne. Jak město hospodaří, zda prosperuje a je-li bezpečné.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Stanoviska zastupitelů najdete také na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.
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Ondrášek měl v Japonsku veliký úspěch.

Foto: Petr Kocián
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Co je dobré vědět o Slavnosti města
Slavnost města bude letos věnována 100. výročí vzniku Československa, zlatým dvacátým a třicátým letům v Novém Jičíně,
výročí šenkovních domů a cechů a novojičínským výtvarným umělcům dané doby.
Doporučujeme
• v pátek 7. září v 19:30 h bude na budově římskokatolické fary odhalena pamětní deska Msgr. ThDr. Jana Šrámka, jehož prvním kněžským působištěm byl Nový Jičín.
• v pátek 7. září ve 20:00 h ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie vystoupí Kühnův dětský sbor a harfenistka Kateřina Englichová.
Vstupenky na koncert, který je součástí Svatováclavského hudebního
festivalu, lze zakoupit v předprodeji on line na www.shf.cz nebo
v provozovnách CK Čedok Partner v ulici Gen. Hlaďo 22 a Tipsport
v ulici K Nemocnici 211/1.
• v sobotu 8. září od 9:00 do 17:00 h budou u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví zdarma přístupné historické objekty: radnice, Stará pošta, bašta městského opevnění, Žerotínský zámek,
Laudonův dům, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel Nejsvětější Trojice.
• v sobotu 8. září v 11:00 h se v Klubu rodáků a přátel města uskuteční
vernisáž výstavy Ženy na Baště – Women at the Bastion. Své kresby,
grafiku, interdisciplinární umění a netradiční techniky představí Heike
Gruess a Ulrike Ehrenberg (obě z německého Ludwigsburgu), Tracey
Moberly (Caerphilly – Wales) a Lada Poulová (Nový Jičín). Výstava
potrvá do 30. září.
• v sobotu 8. září bude na Staré poště po celý den otevřena výstava
s názvem Zlatá dvacátá. a třicátá léta. Spatříte na ní dobové fotografie
zachycující život v uvedeném období v Novém Jičíně.
• během městské slavnosti se budete moci vydat Po stopách rodáků
– stezka městem od pamětní desky k pamětní desce. Na baště
městského opevnění se opět můžete setkat s přáteli a ochutnat
místní specialitu – Alexandrovu klobásu.
Půjčovna i soutěž kostýmů
Kino Květen bude i letos půjčovat kostýmy. Historické oděvy se
budou vydávat od 5. do 7. září, vždy od 14:00 do 17:30 h. Vchod do

dočasné provozovny bude z Havlíčkovy ulice. Půjčovné je bezplatné,
pouze se bude vybírat záloha 200 korun, která bude při vrácení dobového šatu majiteli vrácena. Kostýmy se budou vracet v sobotu 8. září
do 17:00 h na Staré poště na náměstí.
Nový Jičín vyhlásil soutěž o nejefektnější dětský historický kostým
Slavnosti města. Základní podmínkou je, aby dobový šat nebyl z půjčovny. Přihlásit se může každý návštěvník akce, kterému ještě nebylo
15 let. Doma vyrobené modely bude hodnotit porota. Cenit se bude
nápaditost a kreativita. Tři nejúspěšnější soutěžící čekají finanční odměna
a drobné dárky. Registrace účastníků proběhne v den konání slavnosti,
v sobotu 8. září od 13:00 do 14:30 h na vyznačeném místě na Masarykově náměstí. Výsledky soutěže budou vyhlášeny z hlavního pódia.
Doprava
• kvůli slavnosti bude v pátek 7. září od 18:00 do 22:00 h zakázán
vjezd motorovým vozidlům na Masarykovo náměstí. Tentýž zákaz
bude platit od soboty 8. září od 6:00 h do neděle 9. září do 2:00 h.
• od pátku 7. září od 16:00 h do soboty 8. září do 24:00 h bude
zcela uzavřeno parkoviště u tržnice Na Valech.
• v sobotu 8. září bude na celém území města parkování zdarma.
• na Slavnost města budou v sobotu 8. září zavedeny mimořádné
autobusové spoje do místních částí: Loučka (linka 603) – 22:00 h
a 23:15 h z autobusového nádraží, Bludovice a Straník (linka 688) –
13:00 h ze Straníku, 13:07 h z Bludovic na autobusové nádraží
a 23:30 h z autobusového nádraží do obou místních částí, Kojetín
(linka 604) – 22:30 h z autobusového nádraží. Ve spojích bude platit
běžný tarif ODIS.
• ze zastávky v Tyršově ulici (před budovou městského úřadu) bude
v sobotu 8. září každou půlhodinu od 9:00 do 17.00 h vyjíždět historický autobus, který umožní komentovanou prohlídku města. Projížďka autobusem s kapacitou 15 osob bude pro veřejnost bezplatná.
Připravili: Marie Machková a Karel Chobot

Slavnost města podpořili:
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Velká válka v novojičínském tisku – červenec a srpen 2018
Léto 1918 pokračovalo v podobném duchu jako předchozí měsíce; nadále se zhoršující už tak špatná situace v zásobování, národnostní potyčky a stále se oddalující vytoužený mír. Na titulní straně
novojičínských novin Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner
Kreis se s železnou pravidelností objevoval titulek Rozhodující
bitva na západě. Už od konce března. Jak dlouho se však na západě ještě bude rozhodovat, nebyl v tuto chvíli nikdo schopen říci.
A tak se obyvatelé města snažili přežívat ve ztížených podmínkách
a zároveň zachovávat alespoň zdání normálnosti.
Nejlepší film všech dob
Společenská rubrika v omezené míře nadále informovala o obvyklých událostech, radostech a strastech běžného života ve městě.
V pátek 5. července, o svátku zemských patronů, svatých Cyrila
a Metoděje, oslavil 25. výročí svého kněžství a katechetství P. Klaudius Aresin, který vyučoval náboženství na zdejší dívčí obecné
a měšťanské škole.
V pondělí 8. července slavila Magdalena Melcherová v kruhu
svých blízkých sté narozeniny. Hned dva dny a na dvou místech
bylo promítáno „největší filmové dílo všech dob“, italský velkofilm
Julius Caesar. Adaptaci Shakespearovy tragédie z roku 1914 mohli
novojičínští milovníci filmu zhlédnout v sálech Spolkového domu
i hostince U Slunce. Počátkem srpna zahájily lázeňskou sezonu
místní sirné lázně, které ještě před rokem sloužily jako ubytovna
pro uprchlíky z Haliče.
Velký ohlas sklidila dobrodružství ředitele místní věznice Paula
Heilingöttera, který se dvěma kamarády uprchl v převleku za ruského vojáka z tábora v sibiřském Krasnojarsku. Cestou vlakem
několikrát těsně unikli kontrole Rudé gardy, pátrající především
po penězích a cennostech, a nakonec i explozi poštovní sběrny
v Maladzečně. Heilingötter sice uprchl ze zajetí už v květnu, ale
po všech peripetiích a zastávce ve Vídni přibyl do Nového Jičína
až 11. července.
Radost pohledět!
Od 5. do 7. července byli čtenáři srdečně zváni k návštěvě výstavy v pracovní škole při místním azylovém domě. Žákyně na ní
představily své nejlepší výtvory, na nichž se činily během zimních
a jarních měsíců. Slečna Anni Mansbartová technikou malování
jehlou ozdobila kalichové velum a pochlubila se i ukázkami vyšívaných záclon, výšivkou dírkovanou a richelieu. Dámy Roßmanithová a Novaková předložily záclony zdobené také technikou
richelieu a dírkovanou výšivkou.
K vidění byly i kulaté stolní dečky paní doktorové Preisenhammerové a slečny Passingerové, mešní roucho vyvedené v plastické
výšivce, perské koberce, obrazy v křížkovém stehu, početné polštáře a mnohá další díla, která vzešla z neúnavné píle novojičínských paní a dívek, pod vedením sestry Ursuly z Kongregace
Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.
Učitelé ve stávce
Svému cíli se blížila také snaha založit ve městě gymnázium.
Noviny již delší dobu pravidelně informovaly o peněžních sbírkách
na podporu soukromého vzdělávacího ústavu a jeho případné
knihovny. O povolení c. k. ministerstva kultu a vyučování informovaly noviny v sobotním čísle z 13. července, v den konce školního roku. Vedením byl pověřen c. k. profesor na odpočinku
Hermann Bill.
Učitelé samotní však žili zcela jinými problémy. Právě před týdnem, v sobotu 6. července, vstoupilo na celé Moravě do demonstrativní stávky učitelstvo obou národností a všech kategorií kvůli
nespokojenosti s odkladem drahotního příspěvku. Pedagogové
jednotlivých okresů se sešli k protestnímu zasedání v sídlech
okresních hejtmanství. V Novém Jičíně zástupci škol místních
i z okolních obcí vyslovili své požadavky na zvýšení platu a urychlené řešení problému, který se táhl už od léta roku 1914. Tehdy
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Dětský azyl, známý také jako Boromeum.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

ustoupil do pozadí kvůli dramatickým událostem počátku války.
V nynější době nedostatku museli vyučující i se svými rodinami
vyžít na měsíc z částky, kterou si nádeník vydělal za 10 dní.
Pivo, nebo chléb?
V nepokoje vyústilo také další zdražování lístků na chléb a mouku. Před okresním úřadem se opět sešel početný dav měšťanstva
a dělnictva bez rozdílů. Příslušný úředník Wilhelm Stanowsky se
poté hájil i na stránkách tisku a odpovědnost za neschopnost
zajistit řádné zásobování přenášel na nadřízené úřady. V posledním červencovém týdnu se lístky na mouku a chléb nevydávaly
vůbec.
Proti zdražování potravin společnou peticí protestovaly i Živnostenský spolek a Svaz živnostenských společenstev pro
politický okres Nový Jičín. Ženy se začaly organizovat ve svépomocném hospodářském společenství, kvůli strachu z polního
pychu bylo zakázáno procházet se mezi 21. a 6. hodinou na
polích, mezích nebo polních cestách. Odpovědné orgány řešily
dilema, zda z očekávané úrody vařit pivo, nebo raději pouze péct
chléb. A v sousedních zemích se nezadržitelně šířila španělská
chřipka.
Ani císař nic nezmůže
O mizerném zásobování se mělo jednat i v poslanecké sněmovně. Namísto toho se diskuze brzy stočila k tématům státního uspořádání, práva na sebeurčení národnostních menšin a působení
československých legií v zahraničí.
I místní tisk s narůstající obezřetností sledoval pohyb „vnitřního
nepřítele“, a když parní mlýn Aloisie Gerzabkové v Žilině u Nového
Jičína koupil jistý W. Karlovec, zástupce Rolnických družstevních
závodů v Horce nad Moravou, varoval autor článku před touto
invazí českého kapitálu.
Konfliktem skončil výlet členů místního mládežnického spolku
Wandervogelgruppe do Beskyd. Když na nádraží ve Frenštátě
čekali na vlak domů, ukradl místní výrostek jednomu z výletníků
stuhy na loutně, avšak nikdo z přihlížejících neprojevil snahu
a ochotu drzého zloděje dopadnout. Čímž si vysloužili rozhořčené
odsouzení na stránkách novojičínského tisku, který v incidentu
spatřoval další projev českého nepřátelství. Ostře však noviny
vystupovaly i proti požadavkům Německého císařství, formálně
stále ještě rakousko-uherského spojence.
V článku ze 17. srpna, věnovaném narozeninám císaře Karla I.,
na něj autor pěl chválu a připomínal, že být jen na panovníkově
uvážení, byl by války dávno konec. Ovšem za současné politické
situace, že ani samotný císař sám nic nezmůže.
Lenka R. M. Chobotová, Státní okresní archiv Nový Jičín
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Znáte svou ulici?
Nový Jičín je právem považován za hlavní město a srdce Kravařska.
Dříve převážně německojazyčný region si ve druhé polovině
19. století vydobyl výsadní postavení na politickém, hospodářském
i kulturním poli. V daném období se město stalo malým příbuzným
metropole Vídně, se kterou mělo velmi silné svazky.
Bohužel, vznik Československé republiky přinesl pro mnoho obyvatel Kravařska velké rozčarování a deziluzi, kterou se po první velké
hospodářské krizi podařilo zčásti zažehnat. Novojičínští nakonec
přijali svou roli v nové republice a starosta Dr. Ernst Schollich se
dokonce stal poslancem Národního shromáždění republiky Československé.
Po první světové válce žilo v Novém Jičíně necelých 14 tisíc obyvatel, z nichž přes 12 tisíc bylo římskokatolického vyznání. Na 9 tisíc
lidí se hlásilo k německé národnosti, okolo 4 tisíc k české. Dále zde
v menším počtu žili Židé, Poláci a další národnosti. V roce 1930 ve
městě stálo 1 357 domů, mezi nimi množství významných továren.
Vedle kloboučnického průmyslu zde působily textilní továrny, strojírenské a kovoobráběcí podniky. Vedle nich se v širokém regionu
uplatňovaly novojičínské stavební firmy.
Vznik Československa s sebou přinesl také několik důležitých
povinností, které bylo zapotřebí uplatnit ve vztahu k menšinám
a novému politickému uspořádání. Jednou z nich bylo nové pojmenování ulic, které v roce 1922 bylo podle novojičínských novin Deutsche Volkszeitung für das Kuhländchen následující (doslovná citace
i s tiskovými chybami):
Alleegasse (Stromořadní ulice) – nyní Smetanovy sady
Annagasse (Anenská ulice) – nyní Anenská
Berggasse (Kopečná ulice) – nyní Derkova
Brückenstrasse (Mostní ulice) – nyní Generála Jeremenka
Bürgergasse (Občanská ulice) – nyní Divadelní
Brunnengasse (Studniční ulice) – již neexistuje
Döpperring (Döpprvo náměstí) – nyní Tyršova
Engelberggasse (Engelbergova ulice) – nyní Vančurova
Fabriksgasse (Tovární ulice) – nyní Zborovská
Färbergasse (Barvířská ulice) – zrušena v roce 1925
Feldgasse (Polní ulice) – nyní Polní
Friedhofstrasse (Hřbitovní ulice) – nyní Hřbitovní
Fröhlichgasse (Fröhlichova ulice) – nyní Nerudova
Dr. Fux-Strasse (Ulice Dra Fuxe) – nyní Purkyňova
Giselagasse (Gizelina ulice) – nyní Přemyslovců
Götzgasse (Götzova ulice) – nyní Divišova
Gäbelsbergerstrasse (Gabelsbergrova ulice) – již neexistuje
Grasmankagasse (Na Grasmance) – nyní Poděbradova
Grenzgasse (Pohraniční ulice) – nyní Riegrova
Hasnerstrasse (Hasnerova ulice) – nyní Žižkova
Havlingasse( Havlinova ulice) – nyní Dobrovského
Höckring (Höckovo náměstí) – nyní východní část Generála Hlaďo
Hohegasse (Vysoká ulice) – nyní Máchova
Hückelgasse (Hücklova ulice) – nyní Nádražní
Hummelgasse (Hummlova ulice) – nyní Křižíkova
Kirchengasse (Kostelní ulice) – nyní Kostelní
Kirchenplatz (Kostelní náměstí) – nyní součást Kostelní

Trhy na náměstí v roce 1936.
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Dámy u altánu Mendlova parku na počátku 30. let minulého století.
Foto: Muzeum Novojičínska
Kamprathstrasse (Kamprathova ulice) – nyní Kapitána Jaroše
Kobergasse (Kobrova ulice) – nyní Ztracená
Kolbstrasse (Kolbova ulice) – nyní Žilinská
Kreuzstrasse (Křížová ulice) – nyní Palackého
Krummbachgasse (Křivopotoční ulice) – nyní Valašská
Landstrasse (Venkovská ulice) – nyní Revoluční
Legergasse (Legrova ulice) – nyní Havlíčkova
Lehmberggasse (Na hliníkách) – nyní Na Hliníkách
Lokalbahnstrasse (U místní dráhy) – nyní Karla Schwarze
Martin Ritzgasse (Ulice M. Ritza) – nyní Jugoslávská
Mühlgasse (Mlýnská ulice) – nyní Hoblíkova
Neustiftgasse (Novosady) – nyní Novosady
Neustrasse (Nova ulice) – nyní Bezručova
Neiderthorstrasse (Dolní brána) – nyní Dolnobranská
Oberthorstrasse (Horní brána) – nyní K Nemocnici
Parkgasse (Sadova třída) – nyní Janáčkovy sady
Pfortgasse (U branky) – nyní Sokolovská
Plankengasse (Plotní ulice) – nyní Krátká
Prorokgasse (Prorokova ulice) – nyní Slovanská
Quergasse (Příčná ulice) – nyní Příčná
Rathausgasse (Radniční ulice) – nyní Lidická
Rättiggasse (Rättigova ulice) – nyní Resslova
Rosengasse (Růžova ulice) – nyní Dvořákova
Rössnergasse (Rössnerova ulice) – nyní U Šatlavy
Roseggergasse (Rossegrova ulice) – nyní Lužická
Ruziczkagasse (Růžičkova ulice) – nyní Jiráskova
Schenkring (Schenkovo náměstí) – nyní západní část Generála Hlaďo
Schlossgasse (Zámecká ulice) – nyní Žerotínova
Schwarzstrasse (Schwarzova ulice) – nyní 5. května
Schöpperbrünndlgasse (U studánky) – nyní Trlicova
Stadtplatz (Hlavní náměstí) – nyní Masarykovo náměstí
Steinbergstrasse (Na Skalce) – nyní Na Skalkách
Teichgartengasse (Na rybníčku) – nyní Na Rybníčku
Tempelestrasse (Tempelova ulice) – nyní Svatopluka Čecha
Titschgasse (U Jičínky) – nyní U Jičínky
Traubenburggasse (Traubenburggova ulice) – nyní Jungmannova
Ufergasse (Nábřežní ulice) – nyní Nábřežní
Vereinshausgasse (Spolkova ulice) – nyní Husova
Walkergasse (Na valchách) – již neexistuje
Zilichgasse (Cillichova ulice) – nyní Úzká

Mnohem více se dozvíte na výstavě Nový Jičín za první republiky
„Zlatá dvacátá a třicátá léta“, kterou uspořádalo Městské kulturní
středisko ve spolupráci s Muzeem Novojičínska a Státním okresním
archivem Nový Jičín. Výstava proběhne od 8. do 27. září ve výstavní
síni Stará pošta. Podrobnosti na www.mksnj.cz.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Pondělí 10. září v 17:30 h – malý sál • LiStOVáNí.cz: KLUK
Z KOSTEK (Keit Stuart) • Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl,
jak jí to dát najevo. Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za
mák mu nerozumí. Účinkují: Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel
Oubram.
■ Středa 19. září v 19:00 h • Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ
ROZVOD • Příběh ženy středního věku, která se po rozvodu musí
vyrovnat s mnoha trapnými, směšnými i tragikomickými situacemi.
Hlavní roli a dalších sedmnáct postav v režii Jany Kališové brilantně
ztvárnila Eliška Balzerová.
■ Neděle 30. září v 10:00 h • MICHALOVI MAZLÍČCI • Michal
Nesvadba a jeho „plyšáci“.
Připravujeme
■ Čtvrtek 4. října v 19:00 h – malý sál • KVARTETO APOLLON •
Pavel Kudelásek, Radek Křižanovský, Pavel Ciprys a Pavel Verner
zahrají skladby F. X. Richtra, A. Dvořáka, O. Nelsona, D. Gillespieho,
D. Balakrishnana a T. Monka. Kruh přátel hudby.
■ Středa 10. října v 19:00 h • Patrik Hartl: LÍBÁNKY NA JADRANU
• Vyprodáno.
■ Středa 17. října v 19:00 h • Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
• Klasická komedie, v níž její autor završil principy commedie dell arte.
Režie: Nikolaj Pavlov Penev. Hrají: Roman Vencl, Kristýna Krajíčková,
Vojtěch Lipina/Jan Ťoupalík, Lukáš Červenka, Jaroslav Krejčí a další.
Předplatné skupiny D.
■ Čtvrtek 18. října v 19:00 h • SLAVNOSTNÍ KONCERT JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA • Program: Bedřich Smetana – Má vlast.
■ Pátek 19. října v 19:00 h • William Douglas Home: RYBÁRIK
KRÁĹOVSKÝ • Anglická konverzační komedie plná paradoxů, jiskření ducha, krutého sarkasmu, hravé ironie a až sentimentální shovívavosti k lidským slabostem. Režie: Vladimír Strnisko. Hrají: Emília
Vášáryová, Milan Kňažko, Milan Lasica. Předplatné skupiny B.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ MISS HANOI • Pondělí 3. září v 17:30 h • Úterý 4. září ve
20:00 h • Středa 12. září v 17:30 h • První vietnamská policajtka
v Česku (Ha Thanh Špetlíková) a neurvalý, vyhořelý a trochu rasistický
detektiv (David Novotný). Spolu mají vyšetřovat vraždu. Drama, krimi,
90 min., česky.
■ EQUALIZER 2 • Pondělí 3. září ve 20:00 h • Denzel Washington
jako bývalý člen speciální jednotky opět bojuje za práva a spravedlnost pro ty, kteří už ztratili veškerou naději. Akční thriller, titulky.
■ TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ? • Úterý 4. září – středa 5. září
v 17:30 h • Keanu Reeves a Winona Ryder se potkají jako věčně
nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli.
Romantická komedie, 90 min., titulky.
■ BlacKkKlansman • Středa 5. září ve 20:00 h • Ron byl první černošský policista, jemuž se podařilo infiltrovat do Ku Klux Klanu. Drama, 134 min., titulky.
■ JAN PALACH • Čtvrtek 6. září v 17:30 h • Středa 12. září a neděle
16. září ve 20:00 h • Jméno, které u nás zná každý. Příběh posledních
měsíců Palachova života. Drama, 120 min., česky.
■ SESTRA • Čtvrtek 6. září – pátek 7. září ve 20:00 h • Pondělí
24. září – úterý 25. září ve 20:00 h • Tvůrce hororů James Wan se
producentsky ujal snímku, v němž se vrací zlovolná síla v podobě
démonické řádové sestry. Mysteriozní thriller, horor, 96 min., titulky.
■ HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERIÓZNÍ DOVOLENÁ • Pátek
7. září v 17:30 h • S oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme na
výletní parník. Animovaná komedie, 87 min., dabing.
■ ÚŽASŇÁKOVI 2 • Neděle 9. září v 17:30 h • Oblíbení hrdinové
jsou zpět. Animovaný, 118 min. + 8 min. předfilm, dabing.
■ DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL • Pondělí 10. září – úterý 11. září
v 17:30 h • Úterý 18. září v 17:30 h • Mladý pár se nastěhuje do prototypu
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luxusního inteligentního domu. Život vypadá jako pohádka, ale brzy se
vše začíná měnit v noční můru. Český mysteriozní thriller, 108 min.
■ HOTEL ARTEMIS • Pondělí 10. září – úterý 11. září ve 20:00 h
• Hotel Artemis je přísně tajné high-tech zdravotnické zařízení, určené
výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. Thriller, krimi, 93 min.,
titulky.
■ SPOLU TO DÁME • Čtvrtek 13. září a pátek 14. září v 17:30 h
• Středa 26. září v 17:30 h • Představitel učitele ze série „Fakjů
pane učiteli“ se vrací v další skvělé roli ve filmu plném smíchu i dojetí.
Komediální drama, 104 min., dabing.
■ PREDÁTOR: EVOLUCE • Čtvrtek 13. září a sobota 15. září ve
20:00 h 2D • Pátek 14. září a Pátek 21. září ve 20:00 h 3D • Čtvrtek
20. září/sobota 29. září/neděle 30. září ve 20:00 h 2D • Před více
než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. Teď se jedni z největších
lovců celého vesmíru opět vracejí na naši planetu. Akční sci-fi,
100 min., titulky.
■ MALÁ ČARODĚJNICE • Sobota 15. září – neděle 16. září
v 17:30 h • Sobota 22. září v 17:30 h • Známý večerníček o malé
čarodějnici a věrném havranovi se dočkal filmového zpracování.
Pohádka, 103 min., dabing.
■ VŠECHNO BUDE • Pondělí 17. září v 17:30 h • Příběh dvou
kluků, kteří se společně vydávají na dobrodružnou cestu přes celou
republiku. Drama, road movie, 85 min., česky.
■ UPGRADE • Pondělí 17. září – úterý 18. září ve 20:00 h • Drsné
akční sci-fi o chlapíkovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl
znovu stát na vlastních nohou a pomstít se. Thriller, 100 min., titulky.
■ WHITNEY • Středa 19. září v 17:30 h • Dokument oscarového
režiséra Kevina Macdonalda o Whitney Houston. 120 min., titulky.
■ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ • Filmový klub • Středa 19. září ve 20:00 h
• Neúprosně napínavý, seversky chladný psychothriller, v němž
bývalý policista bojuje s časem, aby zachránil unesenou ženu. Psychothriller, 85 min., titulky.
■ PO ČEM MUŽI TOUŽÍ • Čtvrtek 20. září – pátek 21. září
v 17:30 h • Sobota 22. v září – neděle 23. září ve 20:00 h • Pondělí
24. září – úterý 25. září v 17:30 h • Čtvrtek 27. září – pátek
28. září ve 20:00 h • Česká komedie s hvězdným obsazením o věčném soupeření mužského a ženského světa. 95 min.
■ KUBÍK HRDINA • Neděle 23. září v 17:30 h • Příběh mladého
kulíka, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou
do teplých krajin. Animovaný, rodinný, 83 min., dabing.
■ CHATA NA PRODEJ • Bio senior • Středa 26. září ve 13:00 h
• Hvězdně obsazená česká komedie o tom, co se může stát, když
se sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. Komediální
drama, 77 min.
■ VLASY • Filmový klub • Středa 26. září ve 20:00 h • Filmová
adaptace broadwayského muzikálu od Miloše Formana. Muzikál,
121 min., titulky.
■ YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ • Čtvrtek 27. září – neděle
30. září v 17:30 h • Chlupáč Yeti je první ze svého „lidu“, který na
vlastní oči viděl nepolapitelnou bytost známou jako „Člověk“. A z těch
mají Yetiové odjakživa panický strach. Animovaná komedie, 95 min.,
dabing.
Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 9. září • Nová galerie • SVĚT VIDĚNÝ
SRDCEM – IL MONDO VISTO COL CUORE • Malby, grafika a tapisérie Jitky Jakubcové Jakšíkové.
■ Do neděle 30. prosince • Rytířský sál • OD
CÍSAŘE PÁNA K BOLŠEVIKOVI • Osudová
„osmičková“ výročí na Novojičínsku (1918-1938-1948-1968).
■ Středa 26. září – leden 2019 • AKCE TĚLA III • Výstava členů
výtvarného spolku Arkáda. Vernisáž 25. září v 17:00 h.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–17:00 h
Sobota, neděle, svátky 9:00–16:00 h
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Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Pondělí 3. září – úterý
30. října • Městská knihovna
• DOTEKY NEVIDITELNÉHO
SVĚTA • Intuitivní kresby Libuše Panáčové.
■ Sobota 8. září – čtvrtek
27. září • Výstavní síň Stará
pošta • NOVÝ JIČÍN ZA
PRVNÍ REPUBLIKY „ZLATÁ
DVACÁTÁ A TŘICÁTÁ LÉTA“
• Vernisáž 7. září v 16:00 h. V sobotu 8. září během Slavnosti města
otevřeno od 9:00 do 17:00 h.
Akce
■ Pátek 7. září v 19:00 h • Masarykovo náměstí • JAROSLAV UHLÍŘ
S KAPELOU • Legendární písně pro všechny generace zazní v předvečer Slavnosti města.
■ Pátek 7. září ve 20:30 h • Masarykovo náměstí • DIVA BAARA
• Malé překvapení v podobě audiovizuálního zážitku.
■ Pátek 7. září ve 20:00 h • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
• KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR A KATEŘINA ENGLICHOVÁ • Koncert
Svatováclavského hudebního festivalu 2018.
■ Sobota 8. září v 7:30 h • Masarykovo náměstí • SLAVNOST MĚSTA • Podrobnosti na www.mksnj.cz a v propagačních materiálech.
■ Sobota 22. září v 18:00 h • Skalky – terasa • SKALKY OLDIES
ROCK • Ukončení letní sezony – Klika NJ, VAR Příbor, Judas Priest
revival, Dr. Hekto • Vstupné 70/100 Kč.
■ Pátek 28. září ve 20:00 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB & CHRIS
BERGSON (NEW YORK, USA) ALIAS MR. SUPERBLUES • Koncert
člena newyorské bluesové Síně slávy • Vstupné 150/200 Kč.
Připravujeme
■ Pondělí 1. října v 18:00 h • Městská knihovna • VĚČNÝ HLAHOL MORAVSKÉ ZEMĚ • Uvítání knihy regionální spisovatelky
Jaroslavy Grobcové. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace
na tel.: 556 709 840. Vstup volný.
■ Úterý 2. října v 18:00 h • Městská knihovna • JIŽNÍ AFRIKA •
Cestopisná přednáška Petra Nazarova. Kapacita míst omezena, rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 5. října ve 20:00 h • Klub Galerka • HARD BALLS - První
koncert rockové kapely, žánrově přirovnávané k AC/DC nebo Airbourne,
v Novém Jičíně. Vstupné 50/70 Kč.
■ Pátek 12. října ve 20:00 h • Klub Galerka • KVĚTY • Koncert
brněnské alternativy. Vstupné 140/180 Kč.
NABÍDKA KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018–2019
Jazykové
• Angličtina pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace – 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Němčina pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace – 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Italština pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník – 30 lekcí po 2 vyučovacích
hodinách týdně)
• Španělština pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
– 30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Francouzština pro dospělé (1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
– 30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
Nově
• Tchaj-ťi (čínské bojové umění/meditace v pohybu – 30 lekcí po
1 hodině týdně)
• Divadlo Fantazie (dětský divadelní soubor pro děti od 1. do 9. třídy
základní školy – 30 lekcí po 1 hodině týdně)
• Daňová evidence, daně a jak na ně (8 lekcí po 3 vyučovacích hodinách týdně)
• Záhady a taje účetnictví podnikatele (15 lekcí po 3 vyučovacích
hodinách týdně)
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• „Něco to bude“ (dramatický, hudební, pohybový a výtvarný kurz
pro děti od 7 do 11 let – 25 lekcí po 2 hodinách týdně)
Něco navíc
• Výtvarný kurz aneb Kresbou pro radost (16 lekcí po 2 hodinách
týdně)
• Kurz fotografování (10 lekcí po 3 hodinách týdně)
• Kurz znakového jazyka pro začátečníky (25 lekcí po 2 vyučovacích
hodinách týdně)
• Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pokročilé (25 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Kurz hry na kytaru (28 lekcí po 1 hodině týdně)
Informace a přihlášky
Městské kulturní středisko Nový Jičín, p. o., Masarykovo náměstí
32/20, 741 01 Nový Jičín, tel. 556 701 853 nebo 733 165 448, e-mail
domitrova@mksnj.cz, web www.mksnj.cz.
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2018!
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU • Pondělí
17. září – čtvrtek 20. září • Informativní zahajovací schůzky. Pro velký
zájem doporučujeme zaregistrovat přihlášku co nejdříve. Nabídka
kroužků a kurzů a přihláška na www.fokusnj.cz.
■ DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB • Středa 12. září od 10:00 do
16:00 h • Masarykovo náměstí • Fokus doplní program akce pořádané
městem Nový Jičín.
■ KŘÍDA • Pátek 14. září • Masarykovo náměstí • Tvořivá akce
pro veřejnost, děti z mateřských a základních škol a školních družin –
kreslíme křídou na volné téma za sladkou odměnu. Doprovodný program na zábavných stanovištích.
■ DEN MOBILITY • Úterý 18. září od 8:00 do 16:00 h • Masarykovo
náměstí • Fokus doplní program akce pro děti a širokou veřejnost
o stanoviště soutěží s dopravní tematikou.
■ MORAVIAN OPEN • Pátek 28. září – neděle 30. září od 8:00 h •
kopec Svinec • Discgolfový turnaj. Viz Sportovní pozvánky na straně
15.
■ BĚH NOVOJIČÍNSKÝM PARKEM • Pátek 28. září od 9:00 h •
Smetanovy sady • Viz Sportovní pozvánky na straně 15.
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
■ Úterý 4. září – neděle 30. září • galerie Návštěvnického centra
• MYŠLENKOU PRO DOBRO PRO STROM ŽIVOTA • Z tvorby Spolku nezávislých fotografů. Vernisáž 4. 9. v 17:00 h.
■ Do neděle 30. září • placená expozice klobouků Návštěvnického
centra • ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ DOMY V NOVÉM JIČÍNĚ NA POHLEDNICÍCH • Ze sbírky Ivana Bartoně.
• Přepážka MHD v pracovní dny od 8:00 do 17:00 h –
o víkendech a svátcích uzavřena.
• Nově v prodeji turistické magnetky a bylinkový pozdrav
z Nového Jičína – čaj s jitrocelem.
• Nabízíme regionální výrobky z partnerských měst (balsamikové octy, perlivá vína a bylinný čaj).
• V rámci expozice Generál Laudon si lze zapůjčit, případně koupit
společenskou strategickou hru Laudon.
• 100. výročí vzniku Československa – v prodeji tematické upomínkové
předměty (turistická vizitka a turistická známka), zdarma k dostání
trhací mapy s významnými historickými objekty.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h
Sobota–neděle 9:00–16:00 h
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Pozvánky
• Za poznáním slovenských Javorníků
Autobusový zájezd do slovenských Javorníků uspořádá Klub
českých turistů, odbor TJ Nový Jičín, v sobotu 15. září. Poznejte
s námi další z méně známých pohoří, nádherný kraj travnatých
kopců s dalekými výhledy, lesních tišin, pastvin, horských samot
a rozhleden po trase Zákopčie– sedlo Semetéš. Odjezd z Nového
Jičína bude v 6:00 h od nákupního centra Lidl. Přihlášky na
slavek-hory@seznam.cz, více informací na www.kctnovyjicin.cz.
• Koncert k výročí Loučky
Osadní výbor místní části Loučka zve občany na koncert ženského
flétnového a pěveckého sboru Pifferaios s mužskou skupinou Toni
dei signori z Lázní Bohdaneč, který se uskuteční v sobotu 15. září
v 18:00 h v kostelíku svaté Anežky. Koncert bude součástí oslav
695. výročí Loučky. Zaznějí na něm skladby hrané i zpívané z období
renesance a baroka, jihoafrické spirituály, písně lidové i soudobé
z repertoáru Jaromíra Nohavici, Vlasty Redla, Hradišťanu, Fleretu
a dalších. Vstup bude volný.

14:30 do 16:30 h v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Pro sběratele to bude příležitost nabídnout své přebytky nebo doplnit sbírku
o nové přírůstky. Vstupné bude dobrovolné.
• Pohybové kurzy v Talent centru
Talent centrum Nový Jičín nabízí ve školním roce 2018/2019 kurzy
pro děti od dvou (s rodiči) do deseti let. Cvičení probíhá pestrou
a zábavnou formou s využitím velkého množství pomůcek. Více
informací k přihlášení najdete na http://www.talentcentrum.cz.

Výročí autora známé veduty

• Přijďte mezi sběratele!
Tradiční setkání sběratelů se uskuteční ve středu 19. září od

Upozornění
• Moštujte u zahrádkářů!
Spolek zahrádkářů města Nového Jičína oznamuje, že pravidelné moštování ovoce zahájí v sobotu 1. září v 8:00 h v moštárně
v budově pošty v Loučce. Zájemci mohou tuto službu využít každou sobotu od 8:00 do 14:00 h. Zpracování výpěstků bude probíhat podle zájmu občanů, předběžně do konce října. Termín lze
dohodnout s Janem Orlitou na telefonním čísle 737 177 873.
Ceny zůstávají na loňské úrovni.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
na 25. městskou slavnost Nového
Jičína ve dnech 7. a 8. září. Přehled
akcí iniciovaných naším klubem najdete na straně 7. V pondělí
24. září v 16:30 h se na baště městského opevnění uskuteční přednáška Zdeňka Orlity, odborného pracovníka Muzea Novojičínska
a specialisty na raný novověk, zvláště na území Moravského Kravařska, nazvaná Návrat bestie: Vlk a jeho obraz v historických pramenech středověku a raného novověku. Zároveň upozorňujeme
na VIII. mezinárodní konferenci na téma Přínos Moravských bratří
zemím a národům, která proběhne od 21. do 23. září v Suchdole
nad Odrou.

Vyjížďka vonící historií
Osmý ročník Svatováclavské vyjížďky a výstavy veteránů se
uskuteční v pátek 28. září od 13:00 h na Masarykově náměstí.
Letošní akce bude mít pro občany a návštěvníky města i milovníky
historických aut a motocyklů zvláštní kouzlo, protože Nový Jičín
bude cílovým městem. Vyjížďka odstartuje v 10:00 h v Odrách,
odkud posádky zamíří přes Bělotín, Špičky, Lešnou, Příluky, Jasenici a Hostašovice – se zastávkami v Lešné u Valašského Meziříčí
a v Hodslavicích – do Nového Jičína. Na Masarykově náměstí
bude od 13:00 h připraven doprovodný program. Jeho součástí
budou komentované představení veteránů, vyhodnocení nejúspěšnějších aut a motocyklů a módní přehlídka dobového odívání.
O hudební doprovod se postará skupina Klika NJ Blues.
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Naše město na vedutě Jana Ignáce Čapka.

Foto: Muzeum Novojičínska

Od úmrtí malíře nejznámější veduty našeho města z roku 1744
uplynulo 260 let. Dne 20. července 1758 tady Jan Ignác Čapek
podlehl „bavorce", nemoci zavlečené za sedmileté války bavorskými
vojáky. Čapek, pokřtěný jako Jan Kašpar, se narodil 20. dubna 1713
v Novém Jičíně tesaři Janu Kašparu Čapkovi a Zuzaně Rohlové. Po
otcově smrti se jeho otčímem krátce stal pekařský a malířský mistr
Jan Augustin Heidenreich (1689–1735).
Čapek působil v rodném městě jako zednický mistr a stavitel.
Z manželství s mlynářskou dcerou Marií Eberhartovou (1718–1793)
z Dolního mlýna pod Dolní branou zanechal početné potomstvo.
Mezi jeho potomky náleží starosta města a stavitel Heinrich Czeike
(1869–1938) a jeho sestra Stefanie Perlová (1873–1956), jejíž vila je
dodnes ozdobou našeho města.
Originál veduty je vystaven v Žerotínském zámku. Pětimetrovou
zvětšeninu, kterou Jan Ignác Čapek namaloval roku 1744, spatříte
pod barokními komíny na půdě zámku v Kuníně.
Jaroslav Zezulčík, Muzeum Novojičínska

Měsíc byl v zákrytu
Měsíc se v noci na 28. července ponořil do zemského stínu. Sto
tři minuty trvající astronomický úkaz byl viditelný i v Novém Jičíně.
Na svém snímku ho zachytil náš čtenář Jan Kopera. Byla to jedinečná
příležitost – příští úplné zatmění Měsíce srovnatelné délky nastane
až v roce 2123.
Text: Novojičínský zpravodaj, foto: Jan Kopera
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Všestranné plavání pro radost
a šnorchlování
plavci děti a dospělí od 9 roků
mobil: 606 669 646
e-mail: josef.nekl@post.cz

KLUB VODNÍCH SPORTŮ

Školní rok – 2018 / 2019
plavání od září 2018
plavání kojenců od 2 měsíců věku * plavání rodičů s dětmi
výuka plavání pro děti 4 – 6 roků / Plaváček – Námořník /
výuka a výcvik plavání pro žáky 1.–4. tříd ZŠ / Zdokonalováček /

www.lagunanj.cz
Novojičínský zpravodaj
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HOTEL PRAHA PŘINÁŠÍ NOVOU GASTRONOMII
„Nový Jičín je pro mě výzva“, říká šéfkuchař Vladimír Hanzelka
Hotel Praha v Novém Jičíně sází na kvalitní a čerstvé suroviny, nové technologie a spolehlivý
tým. Ten od 1. července 2018 vede šéfkuchař Vladimír Hanzelka. Absolvoval stáže v luxusních
pražských podnicích, hotelu Alcron nebo v restauraci Coda hotelu Aria. Šéfoval Albert Málek
Restaurantu v Rožnově pod Radhoštěm a svým menu zaujal herce a gurmána Lukáše Hejlíka
natolik, že ho zařadil do svého internetového projektu Gastromapy. Na Garden Food festivalu
2018 střídal na pódiu držitele michelinské hvězdy Radka Kašpárka nebo Zdeňka Pohlreicha.
Proč jste si vybral Hotel Praha?
Jsem místní patriot, pocházím z Nového Jičína. Začínal jsem tady jako učeň. A tak když jsem dostal nabídku,
šel jsem. Hotel Praha má obrovský potenciál a beru ho jako výzvu. Se svým týmem, který tvoří můj zástupce Lukáš
Zahálka a další kolegové, chceme lidem ukázat jinou gastronomii.
Jaké novinky do Nového Jičína přinášíte?
Základem jsou pro nás čerstvé suroviny, vyzrálá hovězí masa a ryby. Způsob přípravy je jiný, než na který je
veřejnost většinou zvyklá. Pracujeme s moderními technologiemi, například sous–vide, což je pomalé vaření ve
vakuu při nízkých teplotách. Jídlo je pak šťavnaté a neztrácí svou energetickou hodnotu.
Držíte se pevně receptů nebo vaříte podle sebe?
Obědové menu máme každý den jiné. Tady je velký prostor pro fantazii. Naše nabídka koresponduje s nabídkou
sezonních surovin. Pěstujeme si vlastní bylinky a výhonky. U odpoledního à la carte menu se pevně držíme námi
zvolených receptů.
Letos se chcete 7. a 8. září prezentovat i na tradiční Slavnosti města, která bude věnována 100. výročí vzniku
Československa. Jak?
Chceme více mezi lidi. Kapacita restaurace je omezená a v den Slavnosti města bývá zpravidla rezervovaná
pro zahraniční delegace a významné návštěvy Nového Jičína. Proto si letos poprvé otevřeme venku svůj stánek,
ve kterém budeme nabízet prvorepublikové pokrmy. Rostbíf z hovězího masa, které dozrávalo více než 120 dnů.
Chtěli bychom připravit i moučník podle některého z oblíbených receptů T. G. Masaryka. Z dozrávaného masa
zhotovíme i hovězí burger.
Na co ještě se mohou návštěvníci a příznivci Hotelu Praha těšit?
Od září bude nové à la carte menu. Několik nových hlavních chodů, předkrmy a dezert. Chceme, aby výsledek
na talíři byl pro naše návštěvníky kulinářským zážitkem.
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Bílkovo mistrovské tažení
Srpnové mistrovství Evropy v discgolfu v chorvatském městě Sveti
Martin na Muri se nesmazatelně zapsalo do historie tohoto sportu
v naší zemi. Utkali se zde nejlepší hráči Evropy, z nichž mnozí patří
do užší světové špičky. Česko reprezentovalo osm hráčů, přičemž
tři jsou členy novojičínského klubu Moravian Gators.
Všichni soutěžili v kategorii juniorů do 18 let – byli to Šimon Galia,
Jakub Knápek a Bohdan Bílek. Zatímco Knápek obsadil krásné
šesté místo, Bílek svou kategorii vyhrál. Zvítězil v obrovské konkurenci
nejlepších evropských hráčů své věkové kategorie, sponzorovaných
největšími značkami a odmalička vychovávaných k tomu, že se
z nich stanou profesionální discgolfisté.
Souboj Davida s Goliášem, tohle Bohdan slýchal ze začátku, ale
vůbec jej to neodradilo. Naopak, jeho neustále se zlepšující výkon
mu přidával na sebevědomí a jamku po jamce si šel za vítězstvím.
Motivace rostla, vysněný úspěch se přibližoval.
Dechberoucí bitva, v níž se Bohdan od druhého kola střídal ve
vedení s finským talentem Oskari Vikströmem, dopadl lépe pro novojičínskou hvězdu. Kvalitu obou hráčů dokládá jejich převaha nad
třetím v pořadí – Oskari skončil druhý s náskokem 12 hodů, Bohdan
byl ještě o tři hody lepší!
Je to největší a nejdůležitější úspěch v historii českého discgolfu,
který jenom potvrzuje, jaký potenciál má naše malá země v discgolfovém světě velikánů, jakými jsou Spojené státy americké, Finsko
či Německo. Bohdanovi je třeba poblahopřát k předvedenému výkonu, poděkovat mu za to, že po čtyři dny zvedal ze židle všechny
naše discgolfisty, že v nás vzbudil neskutečnou národní hrdost,
a také za úspěch, který českému discgolfu přinesl. A troufám si říci,
že ne naposledy.
Petr Masník, Moravian Gators

Letní triumfy ploutvařů

Borci Laguny před štafetovým závodem v Bělehradu.

Foto: archiv oddílu

Na třech vrcholných mezinárodních soutěžích se o prázdninách
představili ploutvaři zdejší Laguny. Z juniorského mistrovství Evropy
v Istanbulu přivezl Jakub Kovařík dvě zlaté medaile. První vybojoval
v závodu na 50 metrů na nádech, v němž vytvořil český juniorský
rekord 15,25 sekundy, druhý na 100 metrů rychlostního plavání
s dýchacím přístrojem. Bronzovou medaili přidal Jakub Klimpar,
jenž na 100 metrů kraulového plavání s dýchací trubicí a gumovými ploutvemi obsadil třetí místo v českém juniorském rekordu
43,33 sekundy.
Senioři se blýskli na mistrovství světa a univerziádě v Bělehradu.
Nejúspěšnější z nich – Jakub Jarolím – získal na mistrovství světa
vysokoškoláků tři stříbrné medaile v disciplínách 50, 100 a 200 metrů
kraulového plavání s dýchací trubicí a gumovými ploutvemi. Další
novojičínští závodníci potěšili účastí ve finálových soubojích. V nich
například Klára Křepelková zaplavala český rekord na 100 metrů
rychlostního potápění, který má hodnotu 38,78 sekundy.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Sportovní pozvánky
Bohdan Bílek předvedl na šampionátu životní výkon.

Foto: Kryštof Novák

Oderské vrchy „neznámé“
Do méně známé části Oderských vrchů, poblíž Hranic na Moravě,
se vypravili členové Klubu českých turistů, odboru TJ Nový Jičín.
Autobusem jsme přijeli za obec Hrabůvka, kde se nachází hrádek
Kunzov. V letech 1907–1908 ho jako letní rodinné sídlo nechal postavit
továrník Kunz, zakladatel výroby čerpadel a pump, později známých
pod značkou Sigma.
Odtud jsme zamířili do osady Uhřínov a ke zřícenině tajemného
hradu Drahotuš. Pochází z roku 1269 a patřil urozeným majitelům
i loupeživým rytířům. S vyhlídkou na hrad Helfštýn a údolí Bečvy
jsme sestoupili do osady Peklo, jejíž název nese i celé hluboké údolí.
Přes osadu Středolesí jsme pokračovali okolo německého hřbitova
ke golfovému areálu u obce Radíkov.
Devatenáct kilometrů dlouhé putování jsme zakončili opět u hrádku
Kunzov. Nikdo z účastníků v tomto kraji ještě nikdy nebyl. Přitom je
to „za humny“...
Slavomír Kácal

Novojičínský zpravodaj

• Běh novojičínským parkem
Dvanáctý ročník Běhu novojičínským parkem se uskuteční
v pátek 28. září. Závod je určen široké veřejnosti, zároveň bude
součástí Lašské běžecké ligy. Děti budou závodit v parku, dospělí
poběží okruh k vodní nádrži Čerťák. Běžci budou rozděleni do
15 dětských a 8 dospělých kategorií. První dětská kategorie
odstartuje v 9:40 h, dospělí ve 12:00 h ve Smetanových sadech.
O doprovodný program se postará Středisko volného času Fokus.
Startovné: děti zdarma, dospělí 70 Kč.
• Mistrovský discgolf na Svinci
Do krásného prostředí okolo vrcholku kopce Svinec se vrátí
mistrovství České republiky v discgolfu. O prodlouženém víkendu
od 28. do 30. září, vždy od 8:00 h, se tady uskuteční 6. ročník turnaje
Moravian Open – podruhé jako mistrovství republiky, ale poprvé
jako třídenní turnaj s golfovým startem a kapacitou 120 hráčů!
• Florbalisté, přihlaste se na turnaj!
Jubilejní, 25. ročník florbalového turnaje Novojičínský O-Cup
se uskuteční v sobotu 13. října v tělocvičnách Základní školy
Komenského 66. Do turnaje, který podpořilo město Nový Jičín,
se družstva mohou přihlásit na http://www.o-cup.cz.
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Fotosoutěž čtenářů – 89. kolo
Letošní vedra dolehla nejen na potenciální „fotosoutěžáky“ – tentokrát došlo jen dvanáct snímků – ale soudě z námětu vítězného snímku,
zřejmě i na hodnotitele.
1. místo získává Dagmar Hrabovská za snímek zamrzlého lamberského rybníka.
2. místo obsadila Dominika Jasenská, jež nám svým snímkem doložila, v jak poeticky působící dům se může proměnit někdejší městská šatlava.
3. místo patří Petru Lenartovi, který – tuším, že jako první v naší soutěži – zachytil „novellarského“ koně na naší bankovní křižovatce.
Pavel Wessely

1. místo: Dagmar Hrabovská

3. místo: Petr Lenart

2. místo: Dominika Jasenská

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 18. září ve 12:00 h
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