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Užili jste si jubilejní Slavnost města? Vzpomínejte s námi!
Foto: Antonín Válek

Více snímků na stranách 6 a 7.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulých číslech jsem shrnul období
2014–2018. Nyní nastíním vize do dalších
let. Samozřejmě záleží na vás, voličích,
zda nám dáte možnost pokračovat.
V první řadě bychom rádi dokončili rozjeté projekty. Přeměna přístavby Hotelu
Praha na kulturně-společenský dům již
probíhá, dokonce v časovém předstihu.
Zaznamenal jsem diskusi ohledně barvy
fasády kulturního domu. Po konzultaci s architekty jsme změnili barvu
čelní strany na světle cihlovou. Na první etapu, která má být dokončena
v lednu 2019, ihned naváže etapa druhá – rekonstrukce interiéru.
Také už začala výstavba útulku pro psy u VOP v Bludovicích. Jeho
provozovatelem bude městská policie, ale uvítáme i pomoc spoluobčanů například s venčením či donáškou krmiva. Přestavujeme již
areál bývalého letního kina na odpočinkově-relaxační místo s vodním
prvkem a prostorem pro znovuobnovení letního kina či pořádání
koncertů.
Před několika dny začala modernizace obřadní síně na radnici. Ta
získá po 50 letech novou podobu. Na jaře 2019 se zde bude znovu
oddávat. Za pár týdnů spustíme revitalizaci výletní lokality Čerťák, jejíž
první etapa zahrnuje stavbu nového kiosku a zázemí pro návštěvníky.
Ještě na podzim bychom rádi vysoutěžili zhotovitele, který zrenovuje
prostor před Žerotínským zámkem, a firmu, jež zrekonstruuje bytový
dům v Revoluční ulici 36, kde jsme měli komplikace s projektovou
dokumentací.
Připravena je i přestavba takzvaného Domu sester na bytový dům
pro seniory. Nadčasovým záměrem je rekonstrukce Hückelových vil.
V současné době máme studii využitelnosti jedné vily (městská galerie,
centrum partnerských měst, univerzita III. věku, galerie rodáků)
a dopravního napojení a soutěžíme zpracovatele projektové dokumentace. Na financování se bude podílet město – můžeme si to dovolit,
nemáme ani korunu dluhů – a kraj, který už přispěl 4 miliony. Také chci
požádat ministra kultury Antonína Staňka, který navštíví vily 2. října,
o finanční pomoc státu a o zařazení kompletu čtyř vil na seznam národních kulturních památek.
Vnímáme i nedostatek parkovacích míst ve městě. I když jsme jejich
počet navýšili o 270, stále to nestačí. Nyní budujeme 32 místa v Revoluční a 40 míst v Dlouhé ulici. Připravili jsme projektovou dokumentaci
na dalších 100 míst na sídlišti Dlouhá, odkupujeme areál Horního nádraží, kde bude několik desítek míst, a plánujeme parkovací dům
v Bezručově ulici. Dokončujeme generel parkování ve městě. Vše s co
nejmenším zásahem do zeleně.
Dalším problémem je nadměrná tranzitní doprava. Vybudováním
nového závodu společnosti Hanon a přesunutím části výroby a skladových prostor z centra do průmyslové zóny ve Hřbitovní ulici poklesl
počet kamionů ve městě. Jezdí teď po Propojovací ulici a městu se
vyhýbají, přesto by mu výrazně ulehčilo vybudování takzvané Palačovské spojky. Zde nám musí pomoci stát. Začít stavět by se mělo
v roce 2020.
Nový Jičín je jediným větším městem v kraji, jemuž přibývá obyvatel
– o zhruba 100 ročně. Tím vyvstal problém s nedostatkem bytů. Opravili
jsme stávající bytový fond, do něhož jsme za osm let investovali přes
100 milionů korun. A připravili jsme dvě lokality pro výstavbu bytových
domů, a to v ulicích Dolní brána a B. Martinů. K lokalitě v ulici B. Martinů
ještě připravíme veřejné projednávání. Stejný postup plánujeme i u plochy v Bezručově ulici. Dokončujeme také lokalitu pro výstavbu rodinných domů v Žilině, kde vzniká 40 parcel.
Neutěšený je i stav sportovišť, která postupně opravujeme. Sportovní
hala s bazénem je zmodernizovaná, rekonstruujeme i zimní stadion.
Chceme vybudovat novou multifunkční halu. Už jsme vyčlenili finance
na sportoviště v majetku Tělovýchovné jednoty – na projektové dokumentace na rekonstrukci haly ABC, stadionu a umělého trávníku –
a deklarovali jsme finanční spoluúčast města při získání dotace.
Jaroslav Dvořák
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Ocenění pro strážníky

Šest strážníků převzalo na zářijové Slavnosti města ocenění za
dlouholetou práci u zdejší městské policie. Medailemi Za zásluhy
II. stupně za dvacet let služby vedení radnice ocenilo Martina
Davida a Pavla Růžu, medaile Za zásluhy III. stupně za patnáctileté
působení v městské policii obdrželi Iveta Fabíková, Vlastimil Bajza,
Konstantin Mazare a Libor Trnka. Všichni ocenění svou prací
výrazně přispívají k ochraně veřejného pořádku a k poklesu kriminality, ať vlastními zásahy nebo preventivní činností.
Text: Ilona Majorošová, foto: Marie Machková

Zpátky ve škole
Třetího září začal nový školní rok. V Novém Jičíně usedlo ve školách
zřizovaných městem do lavic 250 prvňáčků. Dalších 17 dětí nastoupilo do 1. třídy v soukromé Základní škole Galaxie. V Základní škole
Komenského 68 přivítal žáky společně s pedagogy také starosta
Jaroslav Dvořák.Na snímku ředitelka školy Svatava Hajdová vítá
nové žáčky.
Marie Machková, tisková mluvčí

Ke sto letům republiky
Starosta města zve občany na vzpomínkovou akci ke
100. výročí vzniku samostatného Československa. Jubileum si
připomeneme v pátek 26. října v 10:00 h před budovou radnice
u busty prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Mimo to
se ve čtvrtek 18. října v 19:00 h uskuteční v Beskydském divadle
slavnostní koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Zemřel Petr Hajda
V nedožitých 75 letech zemřel 29. července Petr Hajda, dlouholetý ředitel Základní školy Tyršova. V jejím čele působil v letech
1981 až 2005. Hajdův odchod zarmoutil jeho blízké, přátele, spolupracovníky i žáky.
„Byla to silná osobnost, ze které tryskala přirozená autorita.
Člověk s velkým přehledem, s nímž se dalo hodiny hovořit nejen
o jeho milované historii, ale i o politice, kynologii, kultuře nebo
sportu,“ vzpomíná učitel Základní školy Tyršova Rudolf Balon.
Lidské i profesní kvality Petra Hajdy vyzdvihla také vedoucí odboru
školství, kultury a sportu. „Uměl utvořit tým pedagogických pracovníků, kterým dopřál tvůrčí volnost, a byl pro všechny příkladem,“ říká
Oldřiška Navrátilová. „Jeho tým se mu odvděčil nesmírnou snahou
vyniknout, vydat ze sebe co nejvíce pro děti. Díky tomu se mnoho
zdejších žáků stalo uznávanými odborníky v různých oblastech.“
Redakce
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Zasadíme Strom svobody
Nový Jičín se zapojí do republikové kampaně
sázení Stromů svobody. Tyto stromy symbolizují vznik Československa. Lidé je sázeli také
v pozdějších letech – 1928, 1945 a 1968 – když
si chtěli připomenout a oslavit svobodu
a demokracii. Po celé zemi jich vysadili tisíce.
Také v našem městě oslavíme sto let založení Československé
republiky zasazením památné lípy. Výsadba proběhne v pátek
26. října na zeleném palouku v Loučce v místě křížení ulic Jičínská
a Na Lani (naproti trafice). Kulturní program zajistí děti z místních základních škol a taneční soubor Javorníček. Akce se zúčastní také zástupci
vedení města. Všechny občany na tuto akci srdečně zveme.
Kateřina Imrýšková,
koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21

Den bude patřit pěstounům
Den pěstounství jako poděkování pěstounům za ochotu pomoci dětem, které
nemohou vyrůstat ve svých biologických
rodinách, uspořádá Moravskoslezský
kraj v sobotu 13. října od 10:00 do 18:00 h v Dolní oblasti Vítkovice.
Pěstounské rodiny budou moci bezplatně navštívit Svět techniky
a spolu s ostatními návštěvníky, kteří obdrží dvacetiprocentní slevu
na vstupné, mohou bezplatně využít další doprovodný program.
Součástí akce bude komponovaný program složený z vystoupení
dětí vyrůstajících v náhradních rodinách.
Kampaň na podporu pěstounství s názvem Dejme dětem rodinu
probíhá v našem kraji od roku 2011. Lidé, kteří o nějaké formě
náhradní rodinné péče uvažují, mohou uvedenou akci využít
k bližšímu seznámení s problematikou. Více informací najdete na
https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.
Richard Pešat, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Sběr nebezpečného odpadu
Podzimní mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v těchto místních částech a následujících termínech:
Stanoviště a termíny svozu: Loučka – středa 3. října: od 15:45 do
16:00 h parkoviště u garáží MěÚ, od 16:00 do 16:15 h u věžáku č. 275
naproti pneuservisu, od 16:15 do 16:30 h u Koruny, od 16:30 do
16:45 h u správní budovy ZD, Kojetín – středa 3. října: od 17:00 do
17:30 h křižovatka u autobusové zastávky, Straník – středa 10. října:
od 15:45 do 16:15 h nad školou, od 16:15 do 16:45 h u prodejny Jednoty,
od 16:45 do 17:30 h odbočka ke hřišti, Bludovice – středa 17. října:
od 15:45 do 16:15 h čerpací stanice (Fojtství), od 16:15 do 16:45 h autobusová zastávka u České školy, od 16:45 do 17:30 h bývalé čalounictví,
Žilina – středa 24. října: od 15:45 do 16:15 h u hřiště, od 16:15 do 16:45
h Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), od 16:45 do 17:15 h U Škorňů
(Pstruží potok), od 17:15 do 17:30 h Beskydská (u skladu CO).
Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů
doklad k ověření jejich bydliště.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Začala stavba psího útulku
Město zahájilo stavbu psího útulku. Zařízení pro opuštěná a toulavá
zvířata, které zde citelně chybí, vznikne v bývalém vojenském areálu
v Bludovicích. Za necelých 11 milionů korun zde bude postaveno
30 zastřešených kotců s boudou a výběhy, sklad krmiv a místnost pro
drobné veterinární zákroky. Útulek by měl být hotov na jaře příštího roku.
„Pozemek jsme zakoupili před pěti lety. O rok později jsme měli projektovou dokumentaci a v rozpočtu vyčleněné peníze. Majitelé sousedního chátrajícího objektu ale s projektem nesouhlasili a výstavbu čtyři
roky blokovali,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák. Město dosud umísťovalo odchycené psy v útulku v Kopřivnici. Ročně za to platí 280 tisíc
korun. Nové zařízení v Bludovicích bude provozovat městská policie.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Rekonstrukce obřadní síně

Úlohu obřadní síně bude dočasně plnit aula městského úřadu. Foto: archiv města

Začala rekonstrukce obřadní síně podle návrhu místního rodáka
architekta Martina Rosy. O potřebě síň modernizovat se mluvilo
dlouho. Zastupitelé o ní s konečnou platností rozhodli loni, kdy na
tento účel vyhradili 5 milionů korun. Rosa se svou studií uspěl v konkurenci dalších dvou návrhů.
„Studie posuzovala komise zástupců města i odborníků. Do
budoucna bychom podobný postup rádi uplatňovali u všech důležitých městských staveb a rekonstrukcí. Znamená to sice mírný
náklad navíc, protože je třeba zaplatit všechny projektanty, kteří svůj
návrh podávají, městu se to ale bohatě vyplatí zvýšenou kvalitou
výsledných děl,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Syrovátka.
Upozorňujeme veřejnost, že po dobu stavebních prací, které potrvají
přibližně do konce února 2019, bude obřadní síň uzavřena a všechny
dohodnuté svatby budou probíhat v aule městského úřadu. Na tuto
skutečnost jsou snoubenci vždy předem upozorněni.
Zdenka Pechová, odbor správních činností
Zdeněk Petroš, vedoucí organizačního odboru

Technické služby investují
Také letos obnovují Technické služby své strojové vybavení. Zakoupily dva automobily pro svoz odpadu a malotraktor na zimní údržbu
komunikací. V součtu dala příspěvková organizace města do vozového parku téměř 12 milionů korun. Obměna techniky byla nutná.
Nejstarší auto na svoz odpadu slouží už 11 let.
„Na počátku roku jsme pořídili vozidlo na svoz bioodpadu, papíru
a plastů. Stálo 5,4 milionu korun a více než milion pokryla dotace z Ministerstva životního prostředí ČR. Nyní jsme za 5,5 milionu zakoupili vůz
na svoz běžného komunálního odpadu a čekáme na dodávku malotraktoru s radlicí k odhrnování sněhu a posypovým zařízením za necelý
milion,“ řekl ředitel Technických služeb města Václav Bukovský.
Dalších přibližně 18 milionů plyne z městského rozpočtu na sběr,
přepravu, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Každý občan
zaplatí za tuto službu už šestým rokem 552 korun, skutečné náklady
se ale pohybují kolem 850 korun na osobu. Rozdíl hradí město.
Marie Machková, tisková mluvčí

Jubileum pečovatelské služby
Pečovatelská služba oslavila 25 let působení pod hlavičkou našeho
města. Její historie sahá mnohem dále – tehdejší národní výbor ji zřídil
v roce 1969, kdy na Novojičínsku pracovalo 13 pečovatelek z povolání,
pečujících o 113 klientů, a 98 dobrovolných, jež docházely ke 105 lidem.
Podle zápisu v kronice „...význam pečovatelské služby bude stále
stoupat a stane se trvalou součástí naší společnosti, neboť není naším
cílem soustřeďovat osamělé občany do domovů důchodců, ale naopak
udržovat je pokud možno co nejdéle v jejich domácím prostředí...“
Tento odkaz našich předchůdkyň je stále živý. I my se snažíme, aby klient
mohl co nejdéle důstojně žít ve svém přirozeném prostředí a byl ušetřen
stěhování do ústavního zařízení. Současná pečovatelská služba zaměstnává
6 pracovníků v sociálních službách, kteří pečují o 133 klienty.
Alice Hynčicová, vedoucí pečovatelské služby
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Město, kde se dobře žije
Letošní Slavnost města navštívil s italskou delegací také Pier Giorgio Oliveti, předseda mezinárodní sítě „měst, ve kterých se dobře žije“ nazvané
Cittaslow. „Slovo vzniklo kombinací italského
a anglického slova znamenající ‚pomalé město’ –
nikoliv však ve smyslu zpožděné, ale rozvíjející se rozvážně a s ohledem na místní podmínky a obyvatele. Tato města kladou důraz
na chytrý rozvoj založený na zlepšení kvality života, důrazu na
kvalitní potraviny a také na technologických inovacích. Z Itálie se
postupně rozšířila do celého světa,“ vysvětlil místostarosta Ondřej
Syrovátka.
Pokud by se Nový Jičín k síti přidal, stal by se prvním českým
městem, a mohl by to být zajímavý impuls i pro zvýšení turismu.
Výhodou by bylo partnerství s Novellarou, která je jedním z nejvýznamnějších členů sítě, a také naše zapojení do projektu Zdravé
město, které je svým pojetím Cittaslow blízký.
Kateřina Nesrstová

Zateplování v Luční ulici

Mateřinka prohlédla

Při opravě se podařilo skloubit staré s novým.

Foto: Marie Machková

Po celé léto probíhaly v Mateřské škole Vančurova stavební úpravy
včetně renovace její fasády. Po opravě střešní krytiny, dokončené
zhruba před dvěma lety, to byla další velká investice města. Stavební
práce byly až na kosmetické úpravy dokončeny v termínu, a tak děti
a jejich rodiče vítala na začátku září krásně opravená a novotou do
dálky svítící budova.
Citlivě se podařilo skloubit nové se starým a zachovat tak atmosféru
této architektonicky zajímavé stavby, jež od roku 1975 slouží jako
předškolní zařízení. Do mateřinky, která je součástí Mateřské školy
Máj, nyní dochází 72 dětí. Škola se vedle provozu dvou běžných
smíšených tříd zaměřuje na logopedickou péči včetně vyšetření dětí.
Věnuje se také integraci a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, tedy dětem nadaným nebo se zdravotním postižením.
Sylva Mikušiaková, učitelka

Náměstí plné prožitků

Nákladem téměř 20 milionů korun město zatepluje další bytové
domy a využívá k tomu příspěvky z fondů Evropské unie. Na azylovém domě pro matky s dětmi ve Straníku už práce skončily,
nyní probíhá zateplování panelových domů čísla 3 (na snímku)
a 4 v Luční ulici. „Z velkých bytových domů zbývá zateplit jen
nemovitosti v Jičínské 272 a 275, Na Lani 2012 a Zborovské 11.
Energetické úspory se podle velikosti objektu pohybují mezi
40 a 50 procenty,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Text a foto: Marie Machková

Bezmála dvacet poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb
se představilo na Dni sociálních služeb, který se uskutečnil 12. září
na Masarykově náměstí. Každý z nich mohl prezentovat svou službu
pomocí prožitku, který si návštěvníci měli možnost vyzkoušet. Zjistili
například, jak se žije člověku bez domova a seniorovi, nebo jaký je
život mezi bariérami.
Sociální oblasti věnuje naše město prvořadou pozornost. Od
počátku letošního roku zde probíhá projekt s názvem Efektivní systém
plánování sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování II. Jeho smyslem je zajistit dostupnost sociálních
služeb tak, aby odpovídaly potřebám občanů a uživatelů a zároveň
byly reálné a financovatelné z veřejných zdrojů.
Kromě jiného se nám podařilo zapojit starosty okolních obcí, uspořádat diskuzní fóra, vyhodnotit naplňování stávajících cílů a aktualizovat příslušné webové stránky. Pravidelná diskuzní fóra, rozčleněná
podle témat, si již našla mezi občany mnoho příznivců.
Lucie Vyvlečková, odbor sociálních věcí

Podzimní bazar ve Fokusu
Pro někoho odpad, pro jiného poklad. To lze s nadsázkou říci
o podzimním bazaru, který uspořádá město ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus v sobotu 27. října od 9:00 do 12:00 h
v budově Fokusu v ulici K Nemocnici 23. Každý zde bude moci prodat, nakoupit, případně vyměnit použité, ale stále funkční věci.
Přihlášky pro prodejce najdete na webových stránkách města
nebo Fokusu. Vyplněné žádosti je nutno zaslat do 23. října na
e-maily mkissova@novyjicin-town.cz nebo hruba@fokusnj.cz. Využijte příležitost předejít vzniku odpadů, získat nebo se zbavit
oblečení, obuvi, doplňků, funkčních elektrospotřebičů, elektroniky,
knih, CD, gramofonových desek, DVD, hraček, starožitností, skla,
porcelánu, domácích a sportovních potřeb nebo hudebních nástrojů.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
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Škola modernizuje výuku jazyků
Se začátkem školního roku skončila modernizace jazykové učebny
v Základní škole Komenského 68. Byla součástí projektu s názvem
Modernizací výuky k rozvoji jazykové gramotnosti, spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu.
V učebně proběhly stavební práce, je zde nový nábytek a moderní
počítačová technika včetně digitální jazykové laboratoře. Kvalitnější
je rovněž vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. Investice
zahrnovala také rekonstrukci přilehlého kabinetu, vybudování nových
bezbariérových toalet a pořízení mobilní schodišťové plošiny.
Celkové náklady akce činily 3,3 milionu korun. Z toho 90 procent
pokryla dotace, zbytek vynaložilo město. Cílem je zvýšit motivaci
žáků ve výuce cizích jazyků, rozvíjet jejich tvořivost a samostatnost
při souběžné podpoře sociální inkluze.
Svatava Hajdová, ředitelka

Budou tvořit a učit se společně
Grant na podporu jazykové výuky a závádění metody, jež kombinuje naukový nebo výchovný předmět
s cizím jazykem, získala Základní škola Komenského 66 z programu Erasmus+ KA2. Dvouletý projekt
s názvem Written in Stone umožní žákům a učitelům školy aktivně
spolupracovat s partnerskými školami v Turecku, Španělsku, Itálii,
Rumunsku, Velké Británii a Litvě. Budou moci vytvářet společné projekty, poznat nové přátele a zlepšit své jazykové znalosti. První setkání
partnerských škol se uskuteční už tento měsíc v Novém Jičíně.
Alexandra Habdasová, učitelka

Kino uvede outdoorové filmy
Letošní XVI. mezinárodní festival outdoorových filmů zavítá do
zdejšího kina Květen. Od 19. do 21. října vás provede nejrůznějšími
kouty světa, zavede do nádherných míst naší planety a ukáže kulturu
tamních obyvatel. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou
tematikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale i cestopisné. Jeho součástí jsou také besedy, které představí cestovatele
a dobrodruhy spolu s jejich příběhy. Přijďte se pobavit, hledat inspiraci
nebo se jen na chvíli zasnít.
Podrobný program najdete na www.kinonovyjicin.cz.

Daruj krev, vyzvali strážníci

Osmnáct dárců podpořilo 5. září naši výzvu „Daruj krev s městskou policií“. K novojičínským se přidali také strážníci z Oder, Příbora, Studénky a Frýdku-Místku. Někteří darovali krev vůbec
poprvé. Na transfuzním oddělení zdejší nemocnice nás čekal příjemný personál, jehož zásluhou odběry proběhly bez dlouhého
čekání. Děkujeme všem, kteří se k výzvě připojili, a snad tím inspirujeme i budoucí nové dárce.
Text a foto: Ilona Majorošová

Názory zastupitelů
Žaneta Marková: Vážení spoluobčané, podílím se na přípravě publikace „Poznej Novojičínsko“, kterou vydává sdružení obcí PoodříMoravské Kravařsko. Publikace je zaměřena na pamětihodnosti,
významné osobnosti a hospodaření s odpady. Je podpůrným materiálem pro žáky základních škol. Cením si spolupráce představitelů
měst a obcí včetně Nového Jičína, bez ohledu na politickou příslušnost
– tak by měla politika vypadat.
Miroslav Rešl: Vážení čtenáři, určitě se v těchto dnech zamýšlíte, jestli
jít k volbám, komu dát svou důvěru. Volby samozřejmě přinášejí změnu.
Ta může, ale nemusí být k lepšímu. Jsem smutný, když vidím na poutačích
i plotech tváře kandidátů, kteří již zklamali. Utíkali před zodpovědností,
neúčastnili se jednání, záměrně a účelově lhali, nebo dokonce opilí ujížděli
před policisty i spravedlností. Prosím, pojďme k volbám všichni, křížkujme,
zvolme slušný, zodpovědný a pracovitý tým.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Antonín Cink v muzikantském nebi
Muzikant a pedagog Antonín Cink vstoupil 20. srpna do muzikantského nebe. Letos 15. června oslavil 70. narozeniny. Pocházel ze
Suchdolu nad Odrou, první muzikantské krůčky udělal při hře na housle
v Lidové škole umění ve Fulneku. Už na střední škole v Šumperku
začínal v kapele a hudba jej provázela celý život. Při studiu na Státní
konzervatoři v Ostravě hrál v kapele divadel Okap a Waterloo. Jeho
kolegy byli například Luděk Nekuda, Tomáš Sláma, Laco Déczi a jiní.
Do Nového Jičína přišel v roce 1972 – v okresním kulturním středisku

Hudba provázela Antonína Cinka celý život.
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působil jako metodik hudby. S přáteli záhy založil skupinu Generace,
jejíž tvorba a profesionální přístup ji vynesly ke dlouhodobé spolupráci
s Českým rozhlasem Ostrava a později i s Janem Rosákem, redaktorem
Českého rozhlasu Praha, který s nimi na koncertech vystupoval. Tonda
měl rád všechny hudební žánry, ovládal devět hudebních nástrojů!
Celý život hrál v různých tanečních kapelách, nepohrdl ani dechovkou
– například s Dechovou hudbou Starojičané nazpíval CD.
Po revoluci pracoval v JZD Mořkov, později v místní základní škole
a v Základní škole Bohuslava Martinů v Novém Jičíně, kde v sobě objevil
talent pro práci s dětmi. Založil orchestr Noty a pomlky, s nímž natočil
dvě CD v Českém rozhlasu Ostrava. Pro děti spolupořádal hudební
tábory a pěvecké soutěže Talent s doprovodnou kapelou CiPos+. Nejlepší zpěváci se každoročně účastnili soutěže Karlovarský skřivánek.
Teprve v důchodu se mohl naplno věnovat svým žákům v soukromé
hudební škole, kde zábavnou formou vyučoval děti i dospělé. Z jeho
školy vzešel nejeden profesionální muzikant – z kapely Mirai, doprovodné skupiny Věry Martinové, ale i učitelé základních uměleckých
škol. Nesčetně absolventů díky němu poznalo, že hudba je pro každého,
a ztratilo ostych z veřejných vystoupení.
Více se dozvíte z archivu Českého rozhlasu Ostrava s názvem Vzpomínka na muzikanta Antonína Cinka – https://ostrava.rozhlas.cz/vzpominka-na-muzikanta-antonina-cinka-7604020?player=on#player.
Ladislav Pospěch
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Ohlédnutí za Slavností města
Druhý zářijový víkend se v Novém Jičíně konala již 25. Slavnost města. Jeho centrum se ponořilo do dvacátých a třicátých let minulého
století, připomínali jsme si sto let od vzniku Československa. Páteční večer patřil Jaroslavu Uhlířovi s kapelou a Dive Baaře, v sobotu až
do nočních hodin probíhal na náměstí a v jeho okolí kulturní program doplněný dobovým jarmarkem. Do programu se zapojily místní spolky
a sbory. Mateřské školy představily svá umělecká díla ve vestibulu radnice, základní školy se zúčastnily obou průvodů. Na ploše náměstí
školáci pořádali workshopy a soutěže. Večerní koncert patřil skupinám Divokej Bill a Smola a Hrušky. Nechyběl ani tradiční ohňostroj.
Iva Pollaková, ředitelka Městského kulturního střediska
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Foto: Jaroslav Bělík, Petr Krumpolc, Marie Machková, Antonín Válek a archivy ZŠ Jubilejní 3 a ZŠ Komenského 68
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Nový Jičín a vznik republiky
V našem městě se od konce
19. století odehrával tvrdý národnostní zápas. Německá většina odmítala
uznat základní národnostní a politická
práva českého obyvatelstva. V čele
emancipačních snah české menšiny
stáli advokát a spisovatel JUDr. Ferdinand Dostál-Bystřina a JUDr. František Derka.
Dne 5. července 1918 proběhla ve
Starém Jičíně velká manifestace českého obyvatelstva Novojičínska, které
se zúčastnilo přes 3 tisíce lidí. Na shromáždění promluvili sociálně demokraFerdinand Dostál-Bystřina.
tický poslanec a pozdější předseda
Foto: Muzeum Novojičínska
parlamentu František Tomášek a lidovecký poslanec Josef Kadlčák. Manifestující přijali rezoluci žádající
samostatnost národa a složili přísahu věrnosti boji za státoprávní
požadavky, stanovené ve známém prohlášení českých spisovatelů
z 30. května 1917.
České nadšení, německý vzdor
Pondělí 28. října 1918 byl den jako každý jiný. O událostech v Praze
a státním převratu nikdo nevěděl, až na jednoho člověka. Byl jím
právník a spisovatel JUDr. Ferdinand Dostál-Bystřina. Jako člen
Maffie byl dobře informován a u soudu zahájil svou obhajovací řeč
v jedné trestní věci slovy „Ve jménu Čechoslovácké republiky!“, což
mu málem vyneslo kriminál.
Následující den první vlaky přivezly ranní vydání novin s prvními
překvapivými zprávami o vzniku československého státu. Česká
menšina v Novém Jičíně je uvítala s nadšením, němečtí obyvatelé
s odporem až nevraživostí vůči českým spoluobčanům. Nový československý stát rozhodně odmítali uznat.
Novojičínští Němci se přihlásili k Německému Rakousku, k jeho
provincii Sudetenland se sídlem v Opavě. V Novém Jičíně byl 31. října
ustanoven německý Národní výbor pro Kravařsko v čele s Dr. Ernstem
Schollichem. Téhož dne vznikl také český Národní výbor v čele
s JUDr. Františkem Derkou a 1. listopadu okresní národní výbor s předsedou MUDr. Adolfem Hrstkou, obvodním lékařem ve Štramberku.
O den později došlo v Novém Jičíně k výtržnostem, při nichž němečtí
výrostci strhávali červenobílé prapory a vytloukli okna na české menšinové škole. Národní výbory dosáhly po jednání se Zemským národním výborem v Brně výměny okresního hejtmana Zwierziny za Emila
Wychodila, který uznal československý stát a dosáhl toho, že i ostatní
státní úřady začaly pracovat ve prospěch republiky.
Rozkaz: Obsadit město!
Novojičínská radnice nadále odmítala uznat československý stát.
Na pokyn z Opavy vznikla ozbrojená jednotka, takzvaný Volkswehr,
který měl kasárna v Jubilejní škole (nynější Komenského 68). Ve
městě několik týdnů trvalo dvojvládí, státní úřady uznaly nový stát
a začaly se řídit jeho pokyny. Radnice se však stavěla vůči republice
nepřátelsky a řídila se příkazy Sudetenlandu se sídlem v Opavě.
Po bezvýsledných jednáních s představiteli Sudetenlandu v Opavě
se vláda nové republiky rozhodla vojensky zasáhnout proti hlavním
baštám Sudetenlandu. Československý vojenský inspektorát
v Moravské Ostravě vydal rozkaz, aby 1. příborský dobrovolnický
prapor obsadil Nový Jičín.
Velitel praporu nadporučík Hynek Stromayer-Vojanec na základě
průzkumu vypracoval plán obsazení Nového Jičína, založený na
momentu překvapení, rychlosti a koordinaci s jednotkami postupujícími ze Starého Jičína a Hodslavic. Průzkum zjistil, že Volkswehr
rozmístil hlídky na hranicích katastru Šenova a u železniční trati ze
Suchdolu nad Odrou a že na střeše nádražní budovy měl zamaskovaný těžký kulomet. Volkswehr očekával příjezd československých
jednotek po železnici.
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Vojáci 1. příborského dobrovolnického praporu na novojičínském náměstí.
Foto: Muzeum Novojičínska

Blesková akce
První a druhá setnina 1. příborského dobrovolnického praporu
odjela z Příbora 21. listopadu 1918 ve 20 hodin na čtyřech nákladních
autech. Okolo desáté večer kolona dorazila do Nového Jičína. U Jubilejní školy bleskově odzbrojila překvapenou stráž. Rychle vnikla do
budovy a bez krveprolití zajala 67 příslušníků místního Volkswehru,
které vojáci vytahovali rozespalé a překvapené z postelí, někdy i zpod
kavalců.
Českoslovenští vojáci zajistili těžký kulomet, 400 pušek a zhruba
100 pistolí a revolverů s příslušnou municí. Zatkli pět největších
německých nacionalistů v čele s Dr. Schollichem a odvezli je k výslechům na vojenské velitelství do Moravské Ostravy, odkud byli po
třech dnech propuštěni a vrátili se do Nového Jičína.
Příslušníci 1. československého dobrovolnického praporu spolu
s jednotkami ze Starého Jičína a Hodslavic během noci obsadili
důležité objekty ve městě – radnici, obě nádraží, poštu, okresní
a krajský soud, hejtmanství, městskou strážnici, věznici, tabákovou
továrnu a lihovar v Šenově.
Když se ráno 22. listopadu obyvatelé Nového Jičína probudili,
spatřili na náměstí a v ulicích hlídkovat československé vojáky. Dopoledne přinesly ženy z okolních vesnic vojákům ke snídani čerstvě
upečený chléb a bílou kávu. Československý stát se stal v Novém
Jičíně skutečností.
Zbývá dodat, že za nový
stát bojovalo 68 legionářů
z Nového Jičína – 31 v ruských, 30 v italských a 7 ve
francouzských legiích. K nejznámějším legionářům patřil
major letectva Robert Lev
Melč (1891–1934), který stál
u zrodu československého
vojenského letectva.
Uznání z donucení
Novojičínská radnice byla
nakonec nucena uznat československý stát, ale bránila
se reorganizaci městského
zastu pitelstva, jež by napraRobert Lev Melč v kokpitu svého letounu.
vilo skutečnost, že v něm
Foto: Muzeum Novojičínska
nebyl ani jeden Čech. Teprve
rázné upozornění okresního hejtmana, že až do příštích voleb by
město mohl spravovat vládou dosazený český komisař, přimělo
radnici ke kooptování dvou německých sociálních demokratů.
V únoru 1919 bylo městské zastupitelstvo rozšířeno o deset českých
zástupců.
Jan Číp, Muzeum Novojičínska
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Židovská synagoga
Sto deset let budovy novojičínské židovské synagogy je třeba
vzpomínat v návaznosti na příběh zdejších židovských obyvatel.
O nich si budeme vyprávět v listopadovém vydání Novojičínského
zpravodaje. Nyní si připomeneme výročí židovské modlitebny, synagogy, templu, jak bývala nazývána.
Z darů věřících
O její výstavbě se rozhodlo v roce 1896. Za tím účelem byl ustaven
výbor, komitét, v čele s MUDr. Samuelem Perlem, představeným
obce, a s Josefem Herzem, vedoucím celé akce. Výbor 1. července
1896 vydal provolání ke sbírkám a spolu s prosbou o příspěvek ho
zaslal všem židovským náboženským obcím v celé monarchii. Sbírka
probíhala několik let a díky ní se na počátku 20. století podařilo shromáždit potřebný kapitál pro stavbu židovské synagogy. Na sklonku
roku 1905 byly zakoupeny stavební parcely čísla 424 a 530. Projekt
byl zadán architektovi Ernstu Lindnerovi z Vídně, provedení se ujal
místní stavitel Richard Kloss.
Věc se zdařila. Slavnostního otevření
Jubilejní synagogy císaře Františka Josefa I., jak se vzhledem k 60. výročí monarchova panování oficiálně jmenovala, se
12. dubna 1908 zúčastnili starosta města
Ferdinand Czeiczner, prezident krajského soudu Stegmann a viceprezident Hrůza, hejtman Okresního úřadu Zwierzina,
zástupci židovských obcí z Bilska, Hranic
na Moravě, Lipníku, Olomouce, Opavy,
Moravské Ostravy, Vítkovic a Přívozu,
přední továrníci regionu, vážení měšťané
a farář církve evangelické augsburského
Starosta Ferdinand Czeiczner. vyznání v Novém Jičíně Fritz WehrenFoto: Státní okresní archiv NJ fennig, sloužící do roku 1900 v hodslavském sboru jako vikář.
Před zúčastněnými se skvěla dvoupodlažní budova, komponovaná
na hlavní osu v poloze východ-západ, s eklektickým členěním fasád
a věžičkami na štítu nad průčelím. Hlavní vchod z ulice ústil do předsíně, odtud do hlavního sálu modlitebny. Vpravo vedlo trojramenné
schodiště do patra, kde byly po stranách sálu galerie pro ženy
a v severozápadním rohu kancelář.
K hlavní lodi v přízemí přiléhaly pod galeriemi dvě boční, oddělené
dvěma půlkruhovými oblouky. Při východním průčelí byl mělký prostor pro svatostánek. Plochý strop lodi zdobila štukatura imitující
dřevěné kazety. Mimochodem, téhož roku, konkrétně 5. července
1908, byla v Novém Jičíně slavnostně otevřena a posvěcena budova
evangelické fary s modlitebnou podle plánů firmy Czeike a Wondra.
Nezapálili, ale ničili
Po Mnichovském diktátu, v noci z 10. na 11. listopadu 1938 byly
jako odplata za atentát na německého vyslaneckého radu v Paříži

Synagoga před rokem 1918
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Foto: Státní okresní archiv NJ

von Ratha sedmnáctiletým
studentem, židovským emigrantem Heršelem Grünszpanem, zapáleny židovské synagogy po celém tehdejším
Německu.
Novojičínská
nehořela,
zdejší němečtí usedlíci si i přes
svůj nacionální fanatismus
uvědomovali nebezpečnou
blízkost plynárny. Židovskou
modlitebnu „jen“ zdevastovali. Zničené varhany, rozbité
lavice, na ulici vyházené modlitební knihy, svitky tóry...
Za války synagoga nedůstojně přežívala, sloužila jako
tržnice. Po ukončení válečné Hlavní sál za působení husitské církve.
vřavy se z početné, byť v třiFoto: Státní okresní archiv NJ
cátých letech ubývající židovské obce do Nového Jičína vrátilo minimum občanů. Většina zemřela
v koncentračních táborech. Ostravská židovská náboženská obec
tedy synagogu prodala církvi Československé husitské, která ji stavebně upravila.
Zmizely věžičky, eklektické členění fasád, mělký prostor pro svatostánek, postranní galerie v patře. V hlavním sále v místě oltáře byl
vyobrazen na zdi portrét Mistra Jana Husa, průčelí budovy zdobily
kalich a kříž. Církev Československá husitská používala budovu
k náboženským obřadům až do šedesátých let. Její údržba byla
finančně náročná, a proto ji koupil stát pro kulturní účely, přesněji
k uložení historické písemné paměti okresu – archivu, který tu sídlí
dodnes.
Archiv, nebo tržnice?
V roce 1966 synagogu svým diplomatickým umem zachránil ředitel
Okresního archivu Jaroslav Štindl. Původním záměrem totiž bylo
z budovy vytvořit opět tržnici anebo středisko řemesel. Bylo však
zapotřebí uložit do příhodných prostor písemnosti okresních archivů
Bílovec a Frenštát pod Radhoštěm, zrušených v roce 1960. Tak se
v uvolněnější atmosféře šedesátých let podařilo přesvědčit vedení
Okresního národního výboru v Novém Jičíně o zakoupení objektu
pro záchranu písemného dědictví okresu.
Zásluhou Jaroslava
Štindla byla budova
vybavena kovovou konstrukcí, která stále slouží svému účelu. Prostor
sálu byl rozčleněn na tři
podlaží. V přízemí zůstaly dvě malé místnosti
využívané jako pracovna a příležitostná studovna, pořádací místnost je v patře na místě
původní kanceláře.
V osmdesátých letech se opět stavebně
upravovalo. Dělníci položili izolaci proti vzlínající vlhkosti, byl odstra- Pohled na budovu z roku 1966.
Foto: Státní okresní archiv NJ
něn kalich, který vadil,
budova byla necitlivě omítnuta. V roce 1992 zásluhou tehdejšího
vedení města, archivu a bývalých židovských spoluobčanů, především bratrů Mannheimerů, byla na budovu umístěna pamětní deska
s hebrejským, českým a německým textem.
Karel Chobot, Státní okresní archiv
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Čtvrtek 4. října v 19:00 h • malý sál • KVARTETO APOLLON •
Pavel Kudelásek – Radek Křižanovský – Pavel Ciprys – Pavel Verner.
Zaznějí 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 • Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
• Klasická komedie s prvky 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 K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA • Bedřich Smetana: Má vlast.
■ Pátek 19. října v 19:00 h • William Douglas Home: RYBÁRIK
KRÁĹOVSKÝ • Konverzační komedie plná paradoxů, krutého sarkasmu a shovívavosti ke každodenním slabostem člověka. Režie:
Vladimír Strnisko. Hrají: Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Milan
Lasica. Předplatné skupiny B.
■ Neděle 21. října v 19:00 h • Torben Betts: KOČKA V OREGÁNU
• Střet intelektuálů s venkovskou zemitostí. Režie: Lída Engelová.
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Zdeněk
Velen. Předplatné skupiny P.
■ Středa 24. října v 19:00 h • Gioacchino Rossini: LAZEBNÍK
SEVILLSKÝ (opera) • U příležitosti 200. výročí prvního uvedení
napsal Jaromír Nohavica nové české libreto. Režie: Ondřej Havelka.
Předplatné skupiny A.
■ Úterý 30. října v 19:00 h • PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL.
– 50 LET NA SCÉNĚ • Koncert české folkové legendy.
Připravujeme
■ Čtvrtek 8. listopadu v 18:00 h • Francis Veber: DRAHÁ LEGRACE • Zoufalý Pignon je dlouho nezaměstnaný. Aby se zachránil,
pošle na sebe daňovou kontrolu. Režie: Petr Kracík. Hrají: Josef
Carda, Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová/Kamila Špráchalová, Martin
Zahálka, Jan Čenský/Jan Šťastný a další. Předplatné skupiny S.
■ Úterý 13. listopadu v 19:00 h • IVAN ŽENATÝ – housle, MARTIN
KASÍK – klavír • Společný koncert dvou špičkových sólistů. Kruh
přátel hudby.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ PO ČEM MUŽI TOUŽÍ • Pondělí 1. října – středa 3. října
v 17:30 h • Česká komedie s hvězdným obsazením o věčném soupeření
mužského a ženského světa. 95 min.
■ SESTRA • Pondělí 1. října – úterý 2. října ve 20:00 h • Tvůrce
rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal snímku,
v němž se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry. Mysteriozní thriller, horor, 96 min., titulky.
■ PREDÁTOR: EVOLUCE • Středa 3. října ve 20:00 h 2D • Predátoři,
jedni z největších lovců celého vesmíru, se vracejí na naši planetu.
Akční sci-fi, 100 min., titulky.
■ VENOM • Čtvrtek 4. října a čtvrtek 11. října v 17:30, středa
10. října ve 20:00 h 2D titulky • Pátek 5. října a pondělí 8. října
v 17:30 h, pondělí 29. října ve 20:00 h 2D dabing • Sobota 3. října
v 17:30 h, sobota 13. října a úterý 30. října ve 20:00 h 3D dabing •
Neděle 7. října ve 20:00 h 3D titulky • Na stříbrné plátno se řítí jeden
z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů
značky Marvel. Akční, dobrodružný, 110 min.
■ TOMAN • Pátek 5. října – sobota 6. října ve 20:00 h • Pondělí
8. října ve 20:00 h • Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby
šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu. Drama, 145 min., česky.
■ BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY • Neděle 7. října
a pátek 12. října v 17:30 h • Sebastian dospívá a z Belly se stává

10

maminka tří štěňátek. Najednou se objeví bývalý vlastník Belly a chce
ji zpět. Rodinný, 91 min., dabing.
■ VŠECHNO BUDE • Úterý 9. října v 17:30 h • Příběh dvou kluků,
kteří se společně vydávají na dobrodružnou cestu přes celou republiku.
Drama, road movie, 85 min., česky.
■ ZRODILA SE HVĚZDA • Úterý 9. října ve 20:00 h • Středa
10. října v 17:30 h • Hlavní role v remaku slavného muzikálu hrají Bradley
Cooper a Lady Gaga. Hudební romantické drama, 136 min., titulky.
■ PRVNÍ ČLOVĚK • Čtvrtek 11. října – pátek 12. října ve 20:00 h •
Úterý 16. října a úterý 23. října ve 20:00 h • Životní příběh Neila Armstronga a fascinující éra, která jeho letu na Měsíc předcházela. Životopisné drama, 138 min., titulky.
■ VILÍK: RYCHLE A VESELE • Sobota 13. října – neděle 14. října
v 17:30 h • Sobota 27. října v 15:00 h • Malé autíčko Vilík se chce
stát králem silnic. Animovaný, 90 min., dabing.
■ ZLÝ ČASY V EL ROYALE • Neděle 14. října – pondělí 15. října ve
20:00 h • Sedm podivných cizinců. Každý z nich má vlastní tajemství.
Setkávají se náhodou v El Royale, hotelu s temnou minulostí. Thriller,
140 min., titulky.
■ UTØYA, 22. ČERVENCE • Pondělí 15. října v 17:30 h • Norský
snímek zachycuje masakr na letním táboře na ostrůvku u Osla v létě
2011. Thriller, drama, 98 min., titulky.
■ BEZE STOP • Úterý 16. října – středa 17. října v 17:30 h • Otec
a dcera žijí v naprostém ústraní v lese. Jsou odhaleni a svěřeni do péče
sociální služby. Touha po svobodě je však stále silná. Drama, 119 min.,
titulky.
■ DOMESTIK • Středa 17. října ve 20:00 h • Příběh profesionálního
cyklisty, který tréninku podřizuje každý aspekt nejen svého života,
nýbrž i manželského vztahu. Psychologický thriller, 117 min., česky.
■ ČARODĚJOVY HODINY • Čtvrtek 18. října v 17:30 h • Úterý
30. října – středa 31. října v 17:30 h • Film podle fantasy románu
J. Bellairse. Mysteriozní fantasy, rodinný, 105 min., dabing.
■ XVI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ • Pátek
19. října – neděle 21. října. • Více informací na straně 5.
TICHO PŘED BOUŘÍ • Pondělí 22. října – středa 23. října
v 17:30 h • Bakerův poklidný život v Karibiku převrátí naruby jeho
bývalá žena, která se jej snaží přesvědčit, aby zabil jejího současného
násilnického manžela. Thriller, 106 min., titulky.
■ HALLOWEEN • Pondělí 22. října ve 20:00 h • Středa 31. října –
čtvrtek 1. listopadu ve 20:00 h • Sobota 3. listopadu ve 20:00 h •
Slavná hororová série píše svou poslední kapitolu. Horor, thriller,
109 min., titulky.
■ KING SKATE • Středa 24. října v 17:30 h • Přilepit se k betonu.
Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! Dokument,
80 min., česky.
■ JACK STAVÍ DŮM • Filmový klub • Středa 24. října ve 20:00 h •
Film Larse von Triera o sériovém vrahovi, pro něhož je každé zabití
uměleckým dílem. Thriller, horor, 155 min., titulky.
■ JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE • Čtvrtek 25. října – pátek
26. října v 17:30 h • Sobota 27. října ve 20:00 h • Neděle 28. října
ve 20:00 h 2D titulky • Čtvrtek 1. listopadu v 17:30 h • Když je svět
v ohrožení a tajná služba je paralyzovaná, Johnny English jako jediný
může svou zemi zachránit. Komedie, 88 min., dabing.
■ NEBEZPEČNÁ LASKAVOST • Čtvrtek 25. října – pátek 26. října
ve 20:00 h • Nebezpečný koktejl černého humoru, nečekaných zvratů,
zrady a tajemství. Mysteriozní thriller, 117 min., titulky.
■ KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA • Sobota 27. října – pondělí 29. října
v 17:30 h • Sobota 3. listopadu – neděle 4. listopadu v 17:30 h •
Nová česká pohádka o vzniku království Draka, velké lásce princezny
a prince, strašlivém Drakovi a zlém skřítkovi Blivajzovi. 99 min.
■ PRINCEZNA A DRÁČEK • Neděle 28. října v 15:00 h • Animovaná
pohádka od tvůrců seriálu Máša a medvěd. 75 min., dabing.
■ PO ČEM MUŽI TOUŽÍ • Bio senior • Středa 31. října ve 13:00 h
• Anotace viz výše.
■ BOHEMIAN RHAPSODY • Neděle 4. listopadu – pondělí
5. listopadu ve 20:00 h • Úterý 6. listopadu v 17:30 h • Hudební
dráha i nekontrolovatelná životní spirála Freddie Mercuryho. 130 min.,
titulky.

Novojičínský zpravodaj

Říjen 2018
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Do úterý 30. října • Městská knihovna • DOTEKY
NEVIDITELNÉHO SVĚTA •
Intuitivní kresby Libuše Panáčové.
■ Pátek 12. října – pátek
23. listopadu • Výstavní síň
Stará pošta • DIALOGY
BAREV • Obrazy Lenky
Dobiášové Axmanové. Vernisáž 11. října v 16:00 h.
Akce
■ Pondělí 1. října – pátek
5. října • Městská knihovna
• TÝDEN KNIHOVEN • Bezplatná roční registrace dospělých i dětských
čtenářů, amnestie dlužníků za pozdní vrácení půjčených titulů.
■ Pondělí 1. října v 18:00 h • Městská knihovna • VĚČNÝ HLAHOL
MORAVSKÉ ZEMĚ • Uvítání knihy regionální spisovatelky Jaroslavy
Grobcové. Kapacita míst je 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 je omezena,
rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 4. října v 18:00 h • Klub Galerka • OPEN MIC • Večer
pro všechny performery. Vystoupí: Fčíl a Tu, Zajatci, Dominika, Lišák,
Jáka Moravčík a překvapení. Vstupné 20 Kč.
■ Čtvrtek 4. října v 18:00 h • Městská knihovna • POSLEPU •
Beseda s nevidomým sportovcem Ondřejem Zmeškalem. Kapacita
míst je omezena, rezervace na tel. 556 709 840.
■ Pátek 5. října ve 20:00 h • Klub Galerka • HARD BALLS • První
koncert rockové kapely, přirovnávané k AC/DC nebo Airbournem,
v našem městě. Vstupné 50/70 Kč.
■ Sobota 6. října od 9:00 do 14:00 h • Městská knihovna • DESKOHRANÍ • Spousta zábavy při hraní deskových her pro děti. Kapacita míst je omezena, rezervace v oddělení pro děti a mládež nebo
na tel. 556 785 174.
■ Pátek 12. října ve 20:00 h • Klub Galerka • KVĚTY • Koncert
brněnské alternativy. Vstupné 140/180 Kč.
■ Pátek 19. října – neděle 21. října • Kino Květen • MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ • Více informací na straně 5.
■ Pátek 26. října ve 20:00 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB &
MICHELLE NICOLLE QUARTET (Austrálie/CZ) • Top vocal jazz od
protinožců. • Vstupné 150/180 Kč.
■ Úterý 30. října v 18:00 • Městská knihovna • ROUTE 66 NA
KOLE • Projekce filmu a beseda s režisérem Tomášem Zindlerem.
Kapacita míst je omezena, rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné
40/60 Kč.
Připravujeme:
■ Pátek 2. listopadu v 19:00 h • Kino Květen • KAREL PLÍHAL
• Skvělý kytarista a neméně kvalitní poeta opět na scéně! Vstupné
280/ 350 Kč.
Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy
■ Do neděle 30. prosince • Rytířský sál • OD CÍSAŘE PÁNA K BOLŠEVIKOVI • Osudová „osmičková“
výročí na Novojičínsku (1918–1938–1948–1968).
■ Do ledna 2019 • AKCE TĚLA III • Výstava členů
výtvarného spolku Arkáda.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–16:00 h
Sobota, neděle, svátky 9:00–15:00 h

Novojičínský zpravodaj

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ DRAKIÁDA NA SKALKÁCH • Neděle
14. října od 14:00 h • areál na Skalkách • Pouštění draků, podzimní
dílna, soutěže a hry pro děti i dospělé, vyhodnocení nejlepšího draka
v kategorii let a vzhled, opékání vlastních špekáčků, zpívání s kytarou.
Vstup volný, za nepříznivého počasí se akce nekoná.
■ PODZIMNÍ TÁBOR V RYCHALTICÍCH „TIK-TAK, TAK TAK“ •
Pátek 26. října – pondělí 29. října • Podzimní prázdniny pro malé
i velké dobrodruhy od 6 do 15 let. Přihlášky ve Fokusu a na webu.
Info Drahoslava Štrbavá, tel. 607 586 770. Cena 1 500 Kč.
■ PODZIMNÍ BAZAR • Sobota 27. října od 9:00 do 12:00 h • SVČ
Fokus • Více informací na straně 4.
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 23. října v 17:00 h • hudební sál ZUŠ • PODZIMNÍ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Výstavy
■ Čtvrtek 4. října – úterý 30. října • galerie Návštěvnického centra
• POHLED DO TVÁŘE ČLOVĚKA A ŽIVOT HORALŮ • Fotografie
Jana Kufy Kičeřoka. Vernisáž 3. 10. v 17:00 h.
■ Čtvrtek 4. října – pondělí 31. prosince • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • KRNOVSKÁ PALIČKOVANÁ
KRAJKA • Práce studentek maturitního oboru Střední školy průmyslové v Krnově. Při vernisáži 3. 10. v 17:00 h vstup volný.
• 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.
• 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.
• Od poloviny října bude v prodeji nástěnný a stolní kalendář města
na rok 2019 s názvem Postřehy 2.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h
Sobota–neděle 9:00–16:00 h

Klub rodáků a přátel města
Zveme naše členy a příznivce
v úterý 16. října v 17:00 h do klubových prostor na baště městského opevnění na přednášku Radka Polácha s názvem Franz
Barwig – rodák ze Šenova u Nového Jičína, sochař, který si podmanil Vídeň. V pondělí 29. října v 16:30 h se na stejném místě
uskuteční beseda s promítáním nazvaná Ohlédnutí za srpnovou
studijní cestou a moderovaná Pavlem Wesselym. Jako součást
doprovodného programu výstavy Od císaře pána k bolševikovi
– Osudová osmičková výročí na Novojičínsku doporučujeme
přednášku Symboly české státnosti, kterou ve čtvrtek 1. listopadu v 16:30 h v Muzeu Novojičínska uspořádá Karel Müller,
přední heraldický odborník, ředitel Zemského archivu v Opavě
a dlouholetý člen podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny.
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Pozvánky
• Semínka, medicína i cestování
Několik akcí pro veřejnost se uskuteční v říjnu v Knihkupectví a kavárně Jiří Fiala v ulici 28. října 50/10. V pondělí 8. října v 17:30 h to bude
Semínkaření – setkání s výměnou zkušeností a semínek, jež pořádá
zdejší Semínkovna. Ve čtvrtek 11. října v 17:30 h bude cestovatel
Jan Husák vyprávět o Maroku a vábení Sahary, v úterý 16. října
v 17:00 h si v bezobalovém workshopu můžete vyzkoušet výrobu
voskovaných ubrousků a v pátek 19. října v 17:30 h následuje beseda
Ivy Macháčkové na téma Celostní medicína – Řeči, které léčí. V pátek
26. října v 17:30 h se dozvíte o šamanské cestě Daniely Hanákové
po Guatemale. Pozor – ve středu 17. října od 15:00 do 17:30 h začnou
pravidelná středeční pletařská, háčkovací, vyšívací a povídací setkání
obdobně naladěných žen.
• Dva sbory – jedno výročí
Dva středoškolské smíšené sbory – Puellae et Pueri z Nového
Jičína a Basové G z Valašského Meziříčí – se ve středu 10. října
v 17:00 h setkají v Žerotínském zámku, aby společně koncertovaly
u příležitosti oslav stého výročí vzniku Československa. V podání
dalšího hosta, kterým bude Sextet+, zazní také vokální úprava české
národní hymny.
• Jarmark s vůní podzimu
Podzimní Novojičínský jarmark proběhne v pátek 12. října na
Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne masné a uzenářské
výrobky, sýry a mléčné výrobky, koření, bylinky a domácí pečivo
a perníčky, trdelník, med a oříšky, suvenýry z keramiky a dřeva.
• Dobrodružství s Erasmem
Akci pro žáky základních a středních škol, učitele a širokou veřej-

nost s názvem Dobrodružství s Erasmem uspořádá Mendelova střední škola za podpory města Nového Jičína v pátek 12. října od 8:00
do 18:00 h na Masarykově náměstí jako součást evropské kampaně
#ErasmusDays 2018. Účastníkům nabídne zábavné hry a soutěže,
putování po cestách mezinárodní spolupráce a informační stánek
s možností promluvit si s účastníky mezinárodních aktivit, do nichž
se škola zapojuje. Více informací na www.mendelova-stredni.cz.
• S turisty do Vizovických vrchů
Akci Vizovické vrchy uspořádá Klub českých turistů, odbor Turisté,
v sobotu 13. října. Odjezd vlastním autobusem bude v 6:30 h od
Lidlu. Pěší trasy o délkách 14 až 19 kilometrů vedou z Pozděchova
přes Klášťov a rozhlednu Doubrava do Vizovic. V cíli lze navštívit
prodejní výstavu vánočních ozdob. Návrat do Nového Jičína do
19:00 h. Aktuální informace na http://turisti-kctnj.cz.
• Informační technologie pro malé i velké
Zajímáte se o 3D tisk nebo robotiku, chcete začít s programováním
nebo vás jen zajímají informační technologie? Mendelova střední
škola ve spolupráci s Google Edu Group pořádá čtvrtý ročník IT dne
pro všechny, který se v této škole uskuteční v sobotu 13. října.
Široké veřejnosti nabídne paletu zajímavých workshopů z dané
oblasti. Zaregistrujte se zdarma na http://www.itnj.cz a vyberte si
workshopy, které vás zajímají.
• Přijďte mezi sběratele!
Na setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a jiných
předmětů zve všechny zájemce Klub seniorů. Uskuteční se
ve středu 17. října od 14:30 do 16:30 h v klubovně na ulici
Msgr. Šrámka 13. Vstupné bude dobrovolné.

Do Vídně po stopách rodáků
Na studijní cestu do Vídně a okolí za poznáním díla a životních
příběhů slavných novojičínských rodáků se na konci srpna vydal
Klub rodáků a přátel města. Stěžejní zájem se týkal tvorby a osudu
letošního jubilanta Franze Barwiga, jehož plastiky nacházíme na
mnoha místech Vídně – například na budově Institutu klasické archeologie, v domě č. 5 na Friedrich-Schmidt Platz v blízkosti radnice
nebo na hlavní budově úřadu slavného vídeňského tržiště.
Položili jsme kytici na hrob Julia von Newalda, našeho rodáka
a vídeňského starosty, odpočívajícího na hřbitově v Klosterneuburgu.
Navštívili jsme městečko Perchtolsdorf spojené s osudy admirála
a československého generála v. v. Eugena von Chmelarze, novojičínského rodáka dožívajícího zde svůj život. A na hřbitově v Grinzingu
jsme položili kytici u hrobu rytíře Bielky von Kaltreu, osobního lékaře
císaře Františka Josefa I., rovněž původem z Nového Jičína.

Pozoruhodné bylo setkání s potomky slavných osobností – vnučkami Franze Barwiga nebo posledního majitele továrny na sukna
firmy Justin Czeike a syn, vnučkou novojičínských Hücklů a bíloveckých Salcherů či potomky majitelů novojičínské cukrárny rodiny
Knoblochů. V Perchtolsdorfu jsme se seznámili s tamním městským
archivářem, zaníceným znalcem moderní historie a životního příběhu
generála Eugena von Chmelarze.
V souvislosti s letošními výročími jsme se zastavili v městečku Marchegg, které jako jediné založil roku 1260 král Přemysl Otakar II.,
jehož socha od letošního června zdobí zdejší náměstí. Obdobně jsme
vzpomínali u památníku tragické bitvy na Moravském poli v roce
1278. Velmi zajímavá byla také návštěva bývalé římské stanice Carnuntum nedaleko hranic, podobně jako hraniční pevnosti Falkenstein.
Studijní cestu jsme završili poutavou návštěvou a prohlídkou Galerie
výtvarného umění v Hodoníně.
Karel Chobot

Někdejší vila Franze Barwiga nad jeho vídeňskou ulicí.

Před pomníkem Přemysla Otakara II. v Marcheggu.
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Hledáme nové kolegy a kolegyně

SEŘIZOVAČ
BALIČKA
MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
Nabízíme:
• závodní stravování, stravenky, příspěvek na sport, kulturu
a volný čas, penzijní připojištění a další
• dopravu ze směru: Nový Jičín / Žilina / Životice u Nového
Jičína / Mořkov / Hodslavice

MÁTE ZÁJEM O PRÁCI VONÍCÍ KÁVOU?
Peter.Stanik@jdecoffee.com
tel.: 734 422 443
Jacobs Douwe Egberts
Sokolská 582, 757 01 Valašské Meziříčí

NEŘEŠTE PŘECHOD NA DVB-T2
NAMONTUJEME VÁM SATELIT
NA 2 TELEVIZE JEN ZA 300 KČ!
tel.: 778 527 899
www.SATELITNIDOTACE.cz

Novojičínský zpravodaj
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Na prohlídce Legiovlaku

Anička má první singlový titul

Legiovlak si 11. září během jeho zastávky na nádraží ve Valašském Meziříčí prohlédli vyučující společenskovědních oborů a žáci
novojičínských základních škol. Návštěva soupravy čítající třináct
vagonů, které jsou přesnou kopií legionářského vlaku z let 1918–
1920, zaujala žáky i jejich učitele.
Text a foto: Rudolf Balon

První turnajový titul ve dvouhře slaví novojičínská tenistka
Anička Ludvová (na snímku vlevo). Vítězství vybojovala na turnaji
v Opavě. Ve finále zdolala slovenskou hráčku Kristinu Kucbelovou
jednoznačně 6:2 6:0. Na konci prázdnin svůj úspěch zopakovala
i na dalším turnaji kategorie C v Olomouci-Vésce, kde navíc přidala
i vítězství ve čtyřhře.
Text a foto: Radek Vrba

Sport

Kuželkářský start na jedničku

Ďáblíci pokořili Evropu
Žákovský hokejový tým HK Ďáblíci Nový Jičín vyhrál letošní ročník
Evropského superpoháru pořádaného společností Superturnaje.cz.
Týmy z celé Evropy v něm sbírají body za pořadí na turnajích, jichž se
účastní. Ten, který má nejvíce bodů, se stává vítězem.
Vítězství Ďáblíků se nerodilo lehce. Do soutěže se zapojilo
667 týmů ze 24 zemí, přičemž o prvenství se rozhodovalo poslední
měsíc. Největším konkurentem našich hokejistů byli Býci z Karviné,
kteří se na špici neustále dotahovali. Oba týmy bojovaly čestně a nevyhýbaly se ani vzájemným konfrontacím. V nich byli lepší Ďáblíci, kteří
svým bodovým ziskem dokonce vytvořili nový rekord soutěže.
Dvanáctého září, před zápasem našeho A-týmu na domácím ledě,
proběhlo slavnostní předání hlavní výhry – dresů vítězů – a také
pohárů a sošek. Děti si poprvé v životě vychutnaly blažené pocity
slávy. K úspěchu jim gratuloval celý stadion včetně hráčů „áček“
Ďáblů a valašskomeziříčských Bobrů. Ceremoniál zakončila státní
hymna, po níž následovalo fotografování. Borci odcházeli ze stadionu
jako skutečné celebrity. Na vavřínech ale nespí. V době uzávěrky
byli v soutěži druzí a ztráceli pouhé dva body na vedoucí Draky ze
Šumperku.
Milan Urban, HK Nový Jičín

Stejně jako ostatní oddíly v Česku, vstoupili novojičínští kuželkáři
v polovině září do nové sezony. Ve dvou soutěžích budou mít trojí
zastoupení. Družstva „B“ a „C“ budou bojovat se svými 6 soupeři
v meziokresním přeboru čtyřčlenných smíšených družstev, který
začíná v prvním říjnovém týdnu.
Družstvo A si po dvou letech opět vybojovalo účast v Krajském
přeboru Moravskoslezského kraje šestičlenných smíšených družstev.
Ve skupině bude mít 11 soupeřů. První start 15. září v domácím prostředí mu vyšel na výbornou – tým TJ Horní Benešov „D" zdolal
poměrem 7:1.
Podrobné informace o zápasech a výsledcích najdete na
www.kuzelky.com, o připravovaných akcích a možnostech pronájmu
kuželny na www.kuzelkynj.cz.

Discgolfisté opět v akci
Discgolfoví nadšenci měli v polovině září jedinečnou příležitost
zahrát si na profesionálním hřišti v parku zámku Hostačov další z velkých prvoligových turnajů, Chateau Hostačov Open 2018. Novojičínský klub Moravian Gators měl mnoho svých zástupců v takřka
všech kategoriích a úspěchy je rozhodně neminuly.
V kategorii open obsadil mistr republiky Kryštof Novák třetí místo,
stejně jako Petra Greplová v kategorii žen, v níž druhou příčku vybojovala její oddílová kolegyně Eliška Bártková. Největší triumf předvedli
junioři Jakub Knápek a Bohdan Bílek. Jakub skončil druhý a stanovil
nový rekord hřiště -13, Bohdan juniorskou kategorii vyhrál. Turnajem
skončila letošní první discgolfová liga. Klub Moravian Gators v ní
patřil k absolutní české špičce.
Radek Dostál, Moravian Gators

Sportovní pozvánka

Superpohárová radost nadějí zdejšího hokeje.
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Repro foto: archiv klubu

• Na Svinec s Alpicrossem
Čtyřiačtyřicátý ročník přespolního běhu s názvem Alpicross
uspořádá zdejší horolezecký oddíl v sobotu 3. listopadu. Závod
se závěrem na sjezdovce Svinec odstartuje v 11:15 h, děti vyrazí
na zkrácenou trať v 10:00 h. Na účastníky čekají novinky – lezecká
stěna, lanovka a ceny pro všechny závodníky. Podrobné informace
včetně odkazu na registrační formulář najdete na www.icnj.cz,
v sekci Kalendář akcí, kategorii Sport.
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Fotosoutěž čtenářů – 90. kolo
Konec léta přinesl jen průměrnou nabídku soutěžních snímků. Ze snahy hodnotitelů vybrat neokoukaný, nápaditý snímek, vzniklo následující
pořadí tohoto kola:
1. místo získává Antonín Vágner za snímek přinášející jinou náladu z Kojetína.
2. místo zřejmě poprvé získává Michal Matěja – na jeho snímku tři mikulášská jablka z našeho náměstí nahradila trojice holubů.
3. pořadí patří Petru Dulákovi, kterého pro soutěžní foto inspiroval pohled na „krvavý“ západ slunce.
Pavel Wessely

1. místo: Antonín Vágner

2. místo: Michal Matěja
3. místo: Petr Dulák
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. října ve 12:00 h
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