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Jubileum připomnělo mistrovské provedení cyklu Má vlast
Sté výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků si Nový Jičín připomněl vskutku důstojně – slavnostním koncertem Janáčkovy
filharmonie Ostrava. V jejím podání zazněl v Beskydském divadle cyklus šesti symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany.
Filharmonici předvedli mistrovský výkon, který publikum ocenilo několikaminutovým potleskem vestoje. „Před sto lety vznikl svobodný
a demokratický stát, který byl od poloviny třicátých let východně od Alp naprostou výjimkou. Je to jedna z věcí, na které můžeme být
právem hrdí. A nic na tom nemění fakt, že jsme od 1. ledna 1993 státy dva," řekl v krátkém úvodním projevu Karel Chobot a zdůraznil
historické souvislosti vzniku a formování demokratické republiky v našem městě a regionu.
Text: Marie Machková, foto: Vladimír Hampl
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
velmi si vážím podpory, které se mně
a programu, který zastupuji, od Vás dostalo v komunálních volbách. Cením si i toho,
že jsem získal nejvíce preferenčních hlasů
ze všech zhruba 230 kandidátů. Výsledek
ukázal, že cesta, kterou jsme nastoupili
před osmi lety, je správná.
Bohužel, bylo to Pyrrhovo vítězství.
Nemáme oproti jiným zemím přímou volbu
starostů, kdy si občané jasně řeknou, koho chtějí v čele svého města.
Povolební vyjednávání byla velmi složitá. Nebudu zabíhat do podrobností. Pouze snad mohu říci, že jsem dokonce i nabídl post starosty,
abych odblokoval situaci. Myslím si, že i politika se dá dělat slušně,
a když si podá ruku chlap s chlapem, mělo by to platit.
Na dalším vývoji města se tedy již podílet nebudeme. Ale nejsem
zahořklý. Naopak. Myslím si, že za osm let působení na radnici mohu
být na práci svou i svého týmu pyšný. Nový Jičín je v současné době
hodnocen ve všech anketách jako velmi dobré místo pro život.
Základem byla absolutní transparentnost, patříme nyní mezi nejtransparentnější města v republice. Žádný z kolegů včetně mne neměl
za osm let jedinou kauzu. Dalším pozitivním ukazatelem je hospodaření.
Je zhruba jen deset větších měst v republice s nulovým dluhem, a Nový
Jičín je mezi nimi. Následovníkům přenecháváme město s desítkami
milionů korun volných zdrojů na účtech.
Pro občana je důležitá i bezpečnost. A Nový Jičín se díky dobré
spolupráci všech bezpečnostních složek vypracoval na nejbezpečnější
město v kraji. Kriminalita zde za osm let poklesla o 150 procent. Sám
jsem si jako velký cíl vytyčil oživení průmyslové zóny. Nyní zde pracuje
přes 830 zaměstnanců. I díky fungující průmyslové zóně je v Novém
Jičíně nejnižší nezaměstnanost v kraji – 3 procenta. Těší mě i stoupající
počet podnikatelů ve městě.
Pokud mají lidé práci, potřebují také adekvátní bydlení. My jsme za
210 milionů korun zrevitalizovali všechna větší sídliště ve městě,
250 milionů jsme investovali do oprav bytového a nebytového fondu
a svým následovníkům jsme připravili lokality na výstavbu bytových
domů v ulicích Dolní brána a B. Martinů a na výstavbu rodinných domů
v Žilině. Pozitivně se to odráží na stoupajícím počtu obyvatel města.
Myslím si, že i další oblasti jsou ve městě na velmi dobré úrovni.
Stabilizovali jsme školství, rozšířili kapacity mateřských škol, podporovali soukromé školství či přinesli nové projekty jako je výuka metodou Montessori v Základní škole Tyršova. Do oprav školských budov
ve městě včetně hřišť u mateřských škol jsme investovali 210 milionů.
Opravili jsme většinu kulturních památek ve městě za zhruba 60 milionů
korun, do sportovišť jsme investovali okolo 150 milionů. Ve spolupráci
s Tělovýchovnou jednotou jsme připravili projekty na rekonstrukci haly
ABC, stadionu či umělého trávníku. V oblasti ekologie a dopravy je Nový
Jičín druhým nejzelenějším okresním městem v kraji – 45 procent území
zaujímá zeleň. Zajistili jsme ekologickou městskou dopravu, Baby a Senior
taxi, protipovodňová opatření, separační dvůr, Lesopark a Zvěrokruh
Skalky, cyklostezku Nový Jičín–Hostašovice, cyklopruhy v Palackého
ulici, téměř 300 nových parkovacích míst atd.
Souhrnem se nám za osm let podařilo investovat do rozvoje města
980 milionů korun včetně dotací. Z toho do místních částí plynulo
120 milionů. V současné době probíhá realizace několika velkých projektů, například výstavba kulturně-společenského domu a psího útulku,
revitalizace areálu letního kina či rekonstrukce obřadní síně. Věřím, že
nová politická garnitura tyto nadčasové projekty už nestopne.
Bohužel, u těch připravených si tak jistý nejsem. Jde například
o rekonstrukci Hückelových vil, o přestavbu Domu sester na bytový
dům pro seniory, revitalizaci předzámeckého prostoru či rozšíření průmyslové zóny – projektu připravovaného pro společnosti Varroc
a Hanon.
Vážení spoluobčané. Mám Nový Jičín rád. Byla radost v něm
dělat starostu. Děkuji Vám za spolupráci. Bylo mi ctí.
Jaroslav Dvořák
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Volby vyhrála ČSSD
Volby do zastupitelstev obcí proběhly 5. a 6. října. V našem městě
se jich zúčastnilo 38,93 procenta oprávněných voličů, kteří ve
22 okrscích vybírali z devíti kandidujících politických stran a uskupení.
Vítězství z roku 2014 obhájila ČSSD se ziskem 20,10 procenta
hlasů a 6 křesel v zastupitelstvu. Další příčky obsadily ANO 2011
(19,64 procenta – 6 mandátů), Zelení s TOP 09, SNK-ED a STAN
(18,15 procenta – 5 mandátů), ODS (11,86 procenta – 3 mandáty),
KDU-ČSL (9,95 procenta – 3 mandáty), Piráti s podporou Svobodných (7,18 procenta – 2 mandáty), SPD (6,74 procenta – 2 mandáty)
a KSČM (6,34 procenta – 2 mandáty). Jako jediné se do zastupitelstva
nedostalo Hnutí Jauner, jež získalo 0,03 procenta hlasů.
Více informací včetně seznamu zvolených zastupitelů za jednotlivé
strany najdete na www.volby.cz.
Marie Machková, tisková mluvčí

Poděkovali dárcům krve

Dárcům krve spolu s vedením města poděkovali i zástupci nemocnice.
Foto: Marie Machková

Město ocenilo bezpříspěvkové dárce krve. Pozvání na radnici
obdrželo 73 občanů města, kteří nezištně pomáhají druhým a pravidelně navštěvují transfuzní oddělení. „Je krásné, že myslíte na druhé. Děkujeme vám a vážíme si vašeho hlubokého lidského postoje,
jakým je bezplatné dárcovství krve,“ řekla vedoucí odboru sociálních
věcí Daniela Susíková. Poděkování a drobný finanční dárek obdrželo
26 nositelů Zlaté Janského plakety za více než 40 odběrů, 41 držitelů
Zlatých křížů I., II. a III. třídy za 80 až 160 odběrů. A také šest lidí,
kteří darovali krev už více než dvěstěpadesátkrát.
Marie Machková, tisková mluvčí

Končí svoz bioodpadu
Poslední letošní svoz biologicky rozložitelného odpadu proběhne
za příznivých klimatických podmínek ve středu 28. listopadu.
Následně dojde k postupnému stahování nádob z jednotlivých stanovišť. Po jejich odstranění už nebude možné biologicky rozložitelný
odpad ukládat. Nadále ho však lze bezplatně odevzdat ve sběrných
dvorech v ulicích Palackého a Propojovací. Předpokládaným termínem obnovení svozu je duben 2019.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Připomeňte si výročí!
Výročí 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii – si
obyvatelé našeho města připomenou v pátek 16. listopadu.
Zástupci města v 10:00 h položí květiny k pamětní desce na budově úřadu v Divadelní ulici 1. Veřejnost je srdečně zvána.
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Ministr viděl Hückelovy vily
Hückelovy vily, o jejichž záchranu naše město usiluje, si přijel prohlédnout ministr kultury Antonín Staněk. Radnice chce, aby se do
obnovy kulturních památek zapojil i stát. Už před čtyřmi lety žádalo,
aby bylo dědictví po rodině významných průmyslníků povýšeno na
národní kulturní památku.
„Oceňuji odvahu města vykoupit, opravit a tím i zachránit vily před
zřícením. V jeho snaze ho podpoříme,“ slíbil Staněk. „Už v roce 2014
jsme ministerstvo požádali, aby soubor čtyř vil podnikatelské rodiny
Hückelových prohlásilo za národní kulturní památku. Tím by získal
větší památkovou ochranu, ale hlavně přístup k evropským dotacím.
Bohužel jsme nedostali žádnou odpověď,“ uvedl starosta Jaroslav
Dvořák.
Vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová připomněla, že za
čtyři roky došlo v dotační politice k mnoha změnám. „Hückelovy
vily by měly být mezi národní kulturní památky zařazeny, ale prověřím i podmínky takzvaných norských fondů na podporu kulturního dědictví a možnosti havarijního fondu ministerstva kultury.
Pokud neexistuje dotační titul, který by se vztahoval i na památky
mimo městskou památkovou rezervaci, mělo by se to napravit,“
reagoval ministr.
Marie Machková, tisková mluvčí

Uzavírka ulice U Rybníka
Odbor dopravy Městského úřadu Nový Jičín upozorňuje, že
od 1. do 15. listopadu bude v důsledku rekonstrukce plynovodu
a přípojek zcela uzavřena ulice U Rybníka. K částečnému omezení
dopravy dojde i ve Slezské ulici a na přilehlých komunikacích.
Společnost Plynstav Nový Jičín, zastoupená firmou Davoz značky
Bítov, musí vlastníky nemovitostí v ulici U Rybníka o dopravní uzavírce včas informovat a zajistit jim přístup a v závislosti na stavu
výkopových prací i příjezd k nemovitostem. Za organizaci a zabezpečení prací je odpovědný Alan Prašivka, tel. 777 754 530. Více
na https://www.novyjicin.cz/aktualne/uzavirka-ulice-u-rybnika/.

Diváky vystřídala technika

Bourání promítací kabiny v bývalém letním kině.

Antonín Staněk (vlevo) slíbil, že město podpoří.

Foto: Marie Machková

Kdo bude dodávat teplo?
Radnice usiluje o nižší cenu za teplo a teplou vodu. Zahájila proto
koncesní řízení pro výběr provozovatele tepelného hospodářství
města. Vítězná firma získá do správy 27 kotelen a bude dodávat
teplo a teplou vodu do více než pěti tisíc bytů a také do škol, sportovišť, divadla, domů s pečovatelskou službou a dalších budov.
„Od výsledků koncesního řízení si slibujeme příznivější cenu tepla
pro občany. Nová smlouva by měla zajistit transparentní vztah mezi
městem a dodavatelem tepla. Její součástí by měla být možnost
kontroly všech dodávek energií,“ uvedla místostarostka Blanka
Faluši. Odběratelé v našem městě nyní platí 643,89 koruny za gigajoule.
Radnice přitom do oprav a modernizace tepelných zdrojů v posledních letech investovala miliony korun. Jen letos nakoupila nové kotle
za téměř 14 milionů. „Přes osm milionů stály kotle do výtopny na
Anenské ulici, za tři a půl milionu jsme pořídili kondenzační kotle do
kotelny na krytém bazénu a přes dva miliony jsme proinvestovali
v kotelně na stomatologické poliklinice. Věříme, že vynaložené prostředky nový provozovatel zohlední v náš prospěch,“ doplnila místostarostka.
Marie Machková, tisková mluvčí
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V bývalém letním kině je po letech opět živo. Dělníci a stavební
technika začali připravovat areál pro výstavbu rekreační zóny s prostorem pro kulturní aktivity včetně nového letního kina. Revitalizace
plochy o výměře 6 tisíc čtverečních metrů je rozdělena do dvou etap.
První skončí v červnu 2019 a měla by stát 15 milionů korun.
„Kvůli špatnému technickému stavu a zastaralé promítací technice
jsme v červnu 2013 byli nuceni letní kino uzavřít. Nyní z něj má být
místo pro odpočinek v přírodě s možností posezení v kavárně,“ uvedl
starosta Jaroslav Dvořák. Dělníci musejí odstranit staré sedačky
a zbourat promítací kabinu, pokladny i oplocení.
„V první fázi vznikne v místě původního hlediště vodní prvek, ze
dvou stran areál olemují víceřadé aleje lip. Necháme postavit promenádu a chodníčky, travnatá plocha bude kombinovaná s lučním
kvítím a bylinkovými záhony. Přibudou lavičky, odpadkové koše
a stojany na kola. Základními materiály budou kámen a dřevo,“
popsal projekt Michal Hub z odboru majetku a investic. Druhá etapa,
jež by měla na zmíněné práce navázat, zahrnuje stavbu kavárny
a zázemí pro návštěvníky parku.
Marie Machková, tisková mluvčí

Pozor na podvodníky!
Upozorňujeme občany, že v našem městě se pohybuje skupina
lidí ve vozidle s polskou registrační značkou, která nabízí opravu
střechy, svodů a okapů, případně jiné práce. Zakázky si s důvěřivými lidmi sjednávají bez řádné smlouvy a po ukončení práce
vyžadují vyšší částku s odůvodněním, že se jednalo o cenu za
metr, nikoliv za hodinu. V konečném důsledku jim zákazníci zaplatí
mnohem více, než s nimi měli domluveno. V žádném případě
s touto skupinou nic neuzavírejte a zavolejte na linky 156 nebo
158.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
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Hurá do Hückelových vil!

Jako součást celostátního Dne architektury, přesněji jeho tematického oddílu Hurá dovnitř!, uspořádal autor tohoto příspěvku
30. září prohlídku všech čtyř Hückelových vil. Akce se setkala
s velkým zájmem nejen novojičínské veřejnosti. Okolo 500 návštěvníků si s průvodci Pavlem Wesselym z Klubu rodáků a přátel města,
Radkem Poláchem z Muzea Novojičínska, Lenkou Chobotovou
ze Státního okresního archivu i s architektem Zdeňkem Tupým
prohlédlo interiéry dvou zakonzervovaných vil, Mateřské školy
Sady a částečně i dětského domova. Svou vítěznou studii na
rekonstrukci představil architekt Milan Obenaus z Olomouce. Více
o Dni architektury zjistíte na www.denarchitektury.cz.
Text: Petr Brandejs, foto: Lenka Malinová

Maminky s dětmi bydlí lépe
Azylový dům pro matky s dětmi ve Straníku prošel rekonstrukcí.
Objekt bylo nutné sanovat proti vlhkosti, zateplit fasádu a podlahu
na půdě, vyměnit okna a dveře a opatřit střechu novým nátěrem.
Přístřešek u hlavní budovy dostal novou střechu, opravou prošlo
i oplocení domu se zahradou. Náklady přesáhly 3 miliony korun,
téměř 800 tisíc pokryje dotace Evropské unie.
„Dům byl energeticky náročný. Abychom ho mohli nechat zateplit,
bylo nutné nejprve odvlhčit vnitřní zdivo, vyměnit izolaci a udělat
nové omítky,“ popsala Michaela Mrklovská z odboru majetku a investic. Azylový dům, který je majetkem města, využívá zdejší Charita.
„Pomáhá lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti, a zajišťuje pomoc
potřebným. Jeho oprava mě těší dvojnásob, neboť slouží dětem
a maminkám,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Marie Machková, tisková mluvčí

Nová tvář azylového domu ve Straníku.
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Foto: Marie Machková

Veterány na vyjížďce

Masarykovo náměstí zaplnily nablýskané veterány.

Foto: Stanislav Bartoň

Téměř 150 vozidel a více než 70 motocyklů různých značek, všechny
starší než třicet let, se 28. září zúčastnilo osmého ročníku Svatováclavské vyjížďky – Memoriálu Růženy Horákové. Veteránská jízda
odstartovala v Odrách a po zastávkách v Lešné a Hodslavicích přivedla posádky do cíle na novojičínském Masarykově náměstí. Krásné
počasí umožnilo návštěvníkům prohlídku historických skvostů.
Jako nejkrásnější automobil byla vyhlášena Tatra 52 z roku 1932,
patřící Tomáši Preisovi, nejkrásnějším motocyklem byla Jawa 350
„pérák“ Josefa Tana. Majitelé obou strojů obdrželi cenu starosty
města. V dalších kategoriích byly vyhodnoceny například ženy řidičky,
historické kostýmy, nejvzdálenější a nejstarší účastník a další.
Zajímavostí byla také možnost virtuální projížďky Prahou dvacátých
let minulého století. Věříme, že všichni účastníci odjížděli ze Svatováclavské vyjížďky motivováni k dalším hodinám práce při renovaci
svých „pokladů“. My ostatní, kterých se sešlo více než tisíc, se
těšíme, co nám příští rok předvedou.
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad

Za Laudonem a klobouky
Do Laudonova domu na Masarykově náměstí zavítaly 5. října děti
ze 3. A Základní školy Tyršova. Expozice generál Laudon je provedla
vojevůdcovým životem a přiblížila i jeho dobu. Žáci si vyzkoušeli
střelbu z děla, potěžkali historické zbraně a prohlédli sousoší generála
Laudona, jeho koně a psa v životní velikosti. Největší nadšení zavládlo
ve zkoušírně, kde se mohli převléknout do dobového oděvu.
Malé parádnice si přišly na své také v Expozici klobouků. Kromě
zkoušení klobouků a jiných pokrývek hlavy se děti seznámily s technologickým postupem jejich výroby. V další části expozice si ověřily
vlastní tvořivost a výtvarné nadání – z balíčku se zmenšeným polotovarem a zdobením si vlastnoručně vytvořily originální suvenýr.
Alice Šimíčková, učitelka

Školáci v roli kloboučníků.

Foto: Alice Šimíčková
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Diskutovali na školním fóru

Učí se podnikat
S novým školním rokem začaly na Mendelově střední škole pracovat dvě studentské a stejný počet fiktivních firem. Žáci třetích
ročníků ekonomického lycea a obchodní akademie mají možnost
vyzkoušet si, zda teoretické poznatky získané ve škole fungují
i v praxi.
Oba typy firem je vedou k tomu, aby zkusili pracovat, řešit problémy,
rozhodovat a organizovat při samotném podnikání. V tomto období
řeší základní otázky, jakými jsou předmět podnikání, název a organizační struktura firmy a základní kapitál, zároveň hledají vhodného
ředitele.
Odlišnost jejich činností spočívá v tom, že studentské firmy pracují
reálně, vytvářejí výrobek nebo poskytují službu, hospodaří s reálnými
finančními prostředky, jež do firmy vloží. Fiktivní firmy pracují s domnělým výrobkem nebo službou a hospodaří s fiktivními penězi. Cíl ale
mají stejný – na konci školního roku vykázat zisk.
Monika Kubiszová, zástupkyně ředitelky

Co se mi líbí, co by se mělo změnit...

Foto: Hana Šmídová

Školní fórum proběhlo 11. října v Základní škole Komenského 68.
Akce, jejímž cílem bylo přivést děti ke spoluúčasti na dění ve škole
i městě, se zúčastnilo 39 žáků pátých až devátých tříd. Jejich úkolem
bylo pod vedením facilitátora vyjmenovat věci, které by chtěly změnit,
a následně je prezentovat před přísedícím publikem.
Návrhy na změny byly různé, od požadavku na stojany pro kola,
přes školní skříňky a klubovnu až po novou autobusovou zastávku
v blízkosti školy či zlepšení sportovišť ve městě. Z nich děti odhlasovaly prioritní problémy, o nichž diskutovaly s ředitelkou školy Svatavou Hajdovou a místostarostou Ondřejem Syrovátkou.
Žáci prokázali, že je život ve městě zajímá a že vnímají okolní dění.
Hledali konstruktivní řešení, zároveň ale zjistili, že nákladná rozhodnutí
nikdy nezávisejí na jednom člověku a že spousta věcí je během na
dlouhou trať, do něhož je zapojeno mnoho aktérů a organizací.
Hana Šmídová

Podporují nadané žáky
Program vzdělávání a rozvoje mimořádně nadaných žáků, známý
pod zkratkou MiND, zahájila Základní škola Komenského 68. Základem je systematická práce s těmito dětmi prostřednictvím MiND
hodin, v nichž probíhá výuka nad rámec běžných školních osnov.
Tři hodiny týdně se žáci a učitelé věnují rozvoji logicko-matematických
dovedností a mezipředmětovým projektům.
Škola spolupracuje s nadačním fondem Qiido, jenž garantuje kvalitní přípravu i následné naplnění. Učitelé se vzdělávají v Qiido Akademii, rodiče mohou využít diagnosticko-poradenské služby Qiido
poradny. Zkušenosti s nadanými žáky pedagogové sdílejí s kolegy
z jiných škol v Česku. V říjnu navštívili školu v Plzni a zúčastnili se
odborné konference v Praze. Partnerství školy s nadačním fondem
Qiido podporuje město Nový Jičín.
Svatava Hajdová, ředitelka

Vojtěch je Řemeslníkem roku
Vojtěch Křenek ze Střední odborné školy Educa vyhrál soutěž
Mladý řemeslník roku 2018, vyhlášenou Sdružením soukromých
škol Čech, Moravy a Slezska. Žák druhého ročníku maturitního oboru
business a právo převzal ocenění 9. října v sídle Senátu v Praze.
Získal ho za výborné studijní výsledky a za šesté místo v krajském
kole Ekonomické olympiády, v níž prokázal vynikající znalosti z ekonomiky a všeobecného přehledu.
Šárka Nedělová, zástupkyně ředitele

Čtvrťáci ve hvězdárně
Na exkurzi do valasšskomeziříčské hvězdárny se 10. října vydali
žáci 4. tříd Základní školy Tyršova. Astronomové pro ně připravili
program s názvem Sluneční soustava. Holky a kluci si zopakovali
vše, co už z hodin přírodovědy znali, zároveň se dověděli mnoho
nového a zajímavého, například se naučili určovat čas na slunečních
hodinách. V kopuli hvězdárny si vyzkoušeli dalekohled, jímž pozorovali Slunce. Pro mnohé to byl velký zážitek.
Milena Závorková, učitelka

Kino patřilo outdooru

Educa na Erasmu v Lučenci
Šest žáků třetího ročníku maturitního oboru business a právo a dva
učitelé Střední odborné školy Educa se počátkem října zúčastnili
třetího projektového setkání ve slovenském Lučenci. Společně s tamní Obchodní akademií a střední odbornou školou Lycée Professionel
Viviany z francouzského Epinalu pokračovali v projektu Business
throughout Europe, který je součástí programu Erasmus+ KA2.
Cílem projektu je dovědět se co nejvíce o podnikání v Evropské
unii, založit vlastní fiktivní firmu a zpracovat její business plán. Během
projektového setkání žáci představili své práce na zakládání a fungování takové firmy, tvořili firemní e-shopy, navštívili významnou
regionální firmu na výrobu broušeného skla a diskutovali s místními
podnikateli o podnikání na Slovensku.
Šárka Nedělová, zástupkyně ředitele

Novojičínský zpravodaj

Outdoorovým festivalem žilo od 19. do 21. října kino Květen.
Diváci mohli zhlédnout 28 soutěžních snímků, které je zavedly
do různých koutů naší planety a ukázaly, co všechno člověk
dokáže. Zároveň si mohli poslechnout přednášky horolezců Marka Novotného a Leoše Hustáka o jejich cestách za dobýváním
hor. Doprovodný program nabídl fanouškům outdooru živý
poslech trampské písně, poznávání zajímavostí o různých světadílech, procházku po smyslovém chodníčku a malý test znalostí
o Austrálii.
Text: Kateřina Novotná, foto: Vít Blažek
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Podzim v Rychlebských horách

Pravidelně na svatého Václava pořádá Klub českých turistů,
odbor Turisti, vícedenní zájezd. Tentokrát jsme se vydali na čtyři
dny do Rychlebských hor a jejich okolí. Za nádherného počasí
jsme obdivovali zlaté doly v Polsku, pozůstatky vesnic v pohraničí,
rozhlednu na Borůvkové hoře i zatopené lomy v okolí Žulové.
Navštívili jsme také skalní město Venušiny misky, zámek v Javorníku, přírodní vyhlídku Čertovy kazatelny, zříceninu hradu Rychleby
a na závěr zachráněnou tančírnu v Račím údolí. Na snímku je
jízda oranžovou tramvají v polských zlatých dolech.
Text: Vlasta Čejková, foto: Ivan Čejka

Turisté přecházeli Beskydy
Třicet turistů a jeden cykloturista vyrazili na konci září od Brumovského muzea na třídenní přechod Beskyd. Vedeni místními turisty
jsme přes Měřičku, Hložeckou kapli a chatu Jelenovská došli do
Valašských Klobouk, místa našeho prvního noclehu.
Následující den jsme překročili česko-slovenskou hranici a krásným
terénem Beskyd přišli na „Korunu Bílých Karpat“ – krasovou lokalitu
Vršatec, kde jsme si prohlédli skály a zříceninu hradu. Poslední den
jsme šli z Červeného Kameňa opět krasovou oblastí na vrch Chmelová s nádhernými výhledy na Pováží, Malou Fatru – Strážovské
vrchy, Povážský Inovec… Tradiční přechod jsme po 53 našlapaných
kilometrech ukončili na jeho začátku – v Brumově-Bylnici.
Jiří Pauk, Klub českých turistů, odbor TJ

Běžecké úspěchy na můstcích

Okresní finále přespolního běhu se na konci září uskutečnilo
ve Skokanském areálu Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Sportovní výprava Základní školy Komenského 66 zde byla velmi
úspěšná. V individuální části obsadili ve svých kategoriích stříbrné
pozice Nela Blažková z 9. C a Jan Bárta z 8. B. Stejný kov vybojovalo družstvo mladších žákyň, mladší žáci a starší žákyně byli
bronzoví, starší žáci skončili sedmí.
Text a foto: Iva Bártová

V Gongu o psychiatrické péči
Evropské dny handicapu, jejichž partnerem bylo i naše město, se
uskutečnily v prvním říjnovém týdnu v Multifunkční hale Gong v Ostravě. Letošní ročník byl věnován reformě psychiatrické péče v Česku.
Jejím cílem je přesunout větší část psychiatrických služeb do terénu
za nezbytného propojení zdravotní a sociální sféry.
Záměrem pořadatelů bylo dostat do širšího povědomí odborné
veřejnosti informace o právě probíhajících změnách. Hlavní snahou
je vytvořit odborné týmy složené ze zdravotníků, psychologů, sociálních pracovníků a terapeutů.
Na přednáškách a workshopech zazněly příklady dobré praxe, své
dlouholeté zkušenosti představili i francouzští kolegové. Jeden
z workshopů byl věnován zaměstnávání lidí s handicapem. Odborníci
na něm popsali systém poskytování příspěvku na vytvoření pracovních
míst pro tuto cílovou skupinu a na poradensko-motivační programy.
Hana Sladká a Lenka Juříčková

Skončila rekonstrukce družiny
Rekonstrukce družiny Základní školy Tyršova v Jiráskově ulici skončila. Budova má nová okna, dveře a střešní krytinu. Obvodový plášť
i střecha jsou zateplené. Nové rekuperační zařízení zajistí výměnu
vzduchu v prostorách družiny s minimálními ztrátami energie. Náklady
dosáhly téměř 5,5 milionu korun, z toho pětinu pokryje evropská
dotace. „Okna téměř vypadávala, fasáda byla oprýskaná a ve špatném
stavu byla i střecha,“ popsala stav budovy před opravou vedoucí
odboru školství Oldřiška Navrátilová. Stavební práce město spojilo
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se zateplením objektu. Na snížení energetické náročnosti budovy
získalo dotaci z Evropské unie. Podmínkou pro její přidělení bylo
zajištění rekuperace objektu. Stavební a technologické úpravy trvaly
čtyři měsíce, kromě prázdnin zasáhly i do části školního roku. V době,
kdy byla družina zavřená, užívaly děti náhradní prostory v Základní
škole Tyršova. Na snímcích zleva stav před rekonstrukcí a po jejím
dokončení.
Text a foto: Marie Machková

Novojičínský zpravodaj
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Nová kanalizace pro školku

U Mateřské školy Trojlístek v Žilině probíhá stavba nové kanalizace. Přípojky pro svod dešťové a splaškové kanalizace již byly
ve špatném technickém stavu. Stavební práce budou stát téměř
půl milionu korun a měly by skončit v polovině listopadu.
Text a foto: Marie Machková

Dobrodružství s Erasmem
Velkou akci plnou zábavy, her a soutěží uspořádali 12. října na
Masarykově náměstí učitelé a žáci Mendelovy střední školy u příležitosti celoevropské kampaně #ErasmusDays. Jejím smyslem
je propagovat mezinárodní vzdělávací projekty Erasmus+, které
škola realizuje od jejich počátku v roce 2014.
Dobrodružství s Erasmem, jak se akce jmenovala, nabídlo žákům
základních škol i široké veřejnosti informace o všech našich mezinárodních aktivitách. Zejména ti mladší využili možnosti dovědět
se zábavnou formou zajímavosti o evropských zemích, kam škola
pravidelně vysílá žáky na odborné stáže a mezinárodní workshopy.
Připravena byla i hra brainbox, mapy našich projektů či interaktivní
prezentace.
Žáky základních škol z Nového Jičína, Šenova a Kunína provázeli
studenti Mendelovy střední školy, kteří se s nimi podělili o své
zkušenosti, zážitky a postřehy, jež v Evropě během dobrodružných
cest s Erasmem získali.
Petr Zapletal, koordinátor mezinárodních vzdělávacích projektů

Mění se stovky lamp
V našem městě probíhá výměna stovek lamp veřejného osvětlení.
Radnice nahrazuje zastaralé zářivky LED zdroji, aby snížila energetickou náročnost svítidel a zajistila správné nasvětlení komunikací.
Náklady se blíží 5 milionům korun. Dvěma miliony přispěje Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR. Modernizace by měla trvat do prosince.
Výměna starých sodíkových výbojek začala před pěti lety. „V tak
velkém rozsahu jsme ji ještě nerealizovali. Letos instalujeme
475 nových světel, zejména u hlavních tahů městem, v ulicích Zborovská, Sokolská, Palackého, B. Martinů a Přemyslovců,“ informovala
Blanka Zagorská z odboru majetku a investic.
Do svítidel s LED diodami město v posledních čtyřech letech investovalo téměř 12 milionů korun. Obnova veřejného osvětlení by měla
během roku přinést úsporu 70 procent dosud spotřebovávané energie a zároveň snížit produkci emisí oxidu uhličitého.
Marie Machková, tisková mluvčí

Když republika slavila první výročí...
Dne 28. října 1918 byl v rámci uspořádání Evropy vytvořen nový
stát – Československá republika. Jeho vznik zasáhl město Nový Jičín
protestem části obyvatel, který pokračoval v různých formách až do
následujícího roku. Armáda obsadila město v listopadu téhož roku.
Jednalo se o jednotky příborského dobrovolnického praporu, které
zabránily případným vojenským akcím novojičínské domobrany.
Vznik Československa tak proběhl pro město s jistými problémy,
které vyústily rovněž ve změnu politického složení obecní samosprávy.
Rok poté, před devadesáti devíti lety, si česká menšina připomněla
1. výročí vzniku republiky na novojičínském náměstí. Stalo se tak
v deštivém počasí 28. října 1919. Události zachytily dvě unikátní foto-

Novojičínský zpravodaj

grafie s podrobnějšími popisy, nedávno objevené ve Státním okresním
archivu ve fondu Sokol – tělocvičná jednota Nový Jičín. Záběry zachytily nastoupenou vojenskou jednotku, průčelí radnice vyzdobené
státními symboly Československa a velké množství přítomných obyvatel. Fotografie byly mylně přiřazovány k roku 1918. Sokolská kronika
je všechny datuje přesně do října 1919, což naznačuje také klidnější
atmosféra, československý lev ve štítě na jednom z pilířů loubí a již
odstraněné symboly Rakouska-Uherska, respektive jeho úřadů. U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu si obě fotografie
můžete prohlédnout i vy, čtenáři Novojičínského zpravodaje.
Text Radek Polách, foto: Státní okresní archiv NJ
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Velká válka v novojičínském tisku – září až listopad 1918
Novojičínské noviny Deutsche Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis,
tiskový orgán místních pokrokových
německých stran, vyšel v úterý 3. září
1918 v rozsahu dvou listů, s výrazně
nižší kvalitou papíru i tisku než v předválečných dobách, a po pravidelném
zásahu cenzury.
Na titulní straně si čtenáři mohli přečíst obvyklé články Z italského bojiště
a Rozhodující bitva na západě. V rubrice Politický a válečný rozhled, která
přesahovala i na stranu druhou a částečně i třetí, se už ovšem řešila doba
poválečná a různé představy předstaNoviny Deutsche Volkszeitung vitelů obou znepřátelených stran
o uspořádání Evropy. Podčárník na
s provoláním k obyvatelstvu.
Foto: Státní okresní archiv NJ druhé straně ve svém čtrnáctém pokračování zastal román Die Alpenreise pošumavského spisovatele Franze Turby. Třetí strana přinesla další obvyklé rubriky jako Z domova,
Aktuality a Místní zprávy z Nového Jičína.
Na čtvrté, závěrečné straně následovala rubrika Z blízka i daleka,
s krátkými zprávami z okolních moravských a slezských měst
a obcí, přehled zemřelých od 29. srpna a menší oddíl inzerce.
Novojičínští v tomto čísle poptávali pracovní sílu do domácnosti,
obchodu nebo kanceláře, hledali pokoje k podnájmu, ale také byli
zváni do kina v sále restaurace Nové slunce na švédský dokument
Nordische Fischzüge, dánské drama Die Spur der ersten Liebe
a komedii Liebesspiel s hvězdou severského němého filmu Waldemarem Psilanderem.
Pryč s černým trhem!
Úterní vydání čtenáře zpravilo o schůzi spolku Deutsche
Volksverein, která se uskutečnila v sobotu 31. srpna v místním Spolkovém domě. Po projevech přítomných řečníků a řečnic na témata
spojená se zásobováním, stanovených cen a s tím související dostupností potravin se přítomní zástupci německé střední a křesťanskosociální dělnické třídy, jak se označili, shodli na společném usnesení.
V něm požadovali přísnější potírání černého trhu a stanovení pevných
cen s konečnou platností především u chleba a mouky, jejichž dřívější
zdražování vyústilo v hladové bouře.
Zásobování se stalo tématem i dalších vydání. Nejpalčivější byl
podle všeho nedostatek brambor vhodných k uskladnění na zimu.
Pro zlepšení výživy obyvatelstva místodržitelství nabízelo alespoň
různé druhy košťálové zeleniny. Obyvatelé se také snažili zabezpečit
vlastními silami. V redakci se dokonce konala improvizovaná výstava
zeleniny, na které se úřední sluha pan Dobias pochlubil s kedlubnou
o váze 2,5 kilogramu nebo paní Fäberová ze Starého Jičína a novojičínská věznice s kedlubnami tříkilovými. O pár dní později své
výpěstky ve výkladních skříních knihkupectví Rainera Hosche vystavovala přídělová zahrada Hückelovy továrny na klobouky.
Gymnázium otevřené a zavřené
Ve druhé polovině září bylo v prostorách vyšší reálné školy otevřeno
nové gymnázium. Po slavnostní bohoslužbě ve Španělské kapli
zapěl v kreslírně chlapecké obecné školy tříhlasý dámský sbor za
doprovodu klavíru, následovaly projevy starosty Czeikeho a ředitele
ústavu prof. Billa. Výuka však byla asi po měsíci kvůli španělské
chřipce přerušena. Ze stejného důvodu se tou dobou neučilo ani na
obecných a měšťanských školách.
Nadále pokračovaly sbírky na Válečný štít pro potřeby válečných
vdov a sirotků. V září započal abonentní koncertní cyklus, jehož výtěžek byl také použit na dobročinné účely. Podporovat bylo třeba
i rodiny, jejichž živitele jako civila zadrželi v nepřátelské zemi či byl
členem některého z lodních mužstev, která zůstala v neutrálních
zemích, ale nemohla je vzhledem k okolnostem opustit.
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Budova vyšší reálné školy, od září 1918 také gymnázium.
Foto: Státní okresní archiv NJ

Mračna se stahují
Říjen 1918 začal ochlazením a v Beskydech napadl sníh. Přírodymilovnému turistovi se naskytl pohádkový výhled i na zasněžené vrcholky
uherských Karpat a Malé Fatry, zalité podzimním sluncem. Nad poklidem
ve městě se však začala stahovat pomyslná mračna. Předzvěstí se
stalo oznámení o útěku vraha Wrzeskiho z vojenské věznice v Krakově.
Debata o podobě případného nového česko-slovenského státu
se dále vyhrocovala. Na rezolutní „Nevyjednáváme!“ předsedy Českého svazu Františka Staňka k otázkám autonomie národů v rámci
monarchie odpověděly německé radikální kruhy požadavkem na
vytvoření samostatného státu Německé Rakousko bez ohledu na
historické zemské hranice, na základě neustále připomínaného práva
národů na sebeurčení.
Vzrušení poté přinesl manifest císaře Karla I. z 16. října, jímž vyhlásil
Rakousko spolkovým státem. Představitelé místních německých radikálů v čele s profesorem Ernstem Schollichem svolali národní shromáždění všech Němců Kravařska. Z praktických důvodů bylo zvažováno
spojení severní Moravy a Slezska v jeden samosprávný celek.
Horký konec války
Na základě zpráv o státním převratu v Praze, které se do města
dostaly se zpožděním, byl vyhlášen německý Národní výbor pro
Kravařsko. Ten vydal prohlášení o připojení území k Sudetenlandu,
jedné z provincií Deutsch-Böhmen, která se chtěla stát součástí
nově utvářeného rakouského státu. Sídlem útvaru se stala Opava,
hejtmanství byla ustavena v Odrách a Fulneku.
Novojičínské noviny změnily název na Deutsche Volkszeitung für
das Sudetenland, „…list pro Němectví a svobodu“. Jejich stránky
se plnily články o konstituování nového státu a organizaci jeho správy.
Publikována byla soupiska kravařských obcí s počty obyvatel podle
národností, na které však byly důsledně vynechány převážně české
obce regionu.
O pár dní později dosavadního okresního hejtmana Josefa Zwierzinu nahradil v úřadu Emil Wychodil, který však následoval příkladu
vedení krajského soudu a uznal Československý stát. V pátek 8. listopadu večer obsadily dvě československé roty vlakové nádraží
v Suchdole nad Odrou. Téže noci byl vyrabován Klöselův mlýn
s uskladněným obilím pro Nový Jičín a okolí. Proti rozvášněnému
hladovému davu zakročila nově zřízená domobrana – Volkswehr.
Během zásahu došlo i na ostrou střelbu.
Počátkem listopadu se v hostinci Nové slunce sešli zástupci novojičínské židovské obce, kteří se také rozhodli uplatnit své právo na
sebeurčení a požadovali vznik samostatného státu v Palestině,
uznání židovského národa a jeho zastoupení na chystané mírové
konferenci. Události z 11. listopadu v Compiègne místní tisk přešel
bez povšimnutí, pouze v krátkém odstavci zmínil uzavření příměří.
Stejného dne rezignoval císař Karel I. na svá panovnická práva
v rakouské části monarchie. Válka skončila.
Lenka R. M. Chobotová, Státní okresní archiv
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Židé v našem městě do roku 1938
Úvodem je nutné konstatovat, že tématem se zabývalo několik
badatelů, naposledy Jan Hanák, který výsledky svého studia zveřejnil
v obsáhlé studii z roku 1992, vytištěné v samostatném svazku Vlastivědného sborníku okresu Nový Jičín číslo 48. Odtud čerpá i autor
tohoto příspěvku.
Ghetto u zámku
Židé jsou v Novém Jičíně doloženi v půli 14. století. Povolovací
listina se nedochovala, a proto prvními záznamy potvrzujícími jejich
pobyt jsou čtyři dlužní úpisy z let 1380–1383. Z nich vyplývá, že
novojičínští Židé půjčovali drobným šlechticům blízkým i vzdálenějším
peníze na úrok, což křesťanským nebylo dovoleno.
Částky to nebyly malé, lze tedy soudit, že zde sídlili bohatí jedinci,
kteří si stavěli domy ve vymezené části města – ghettu, nacházejícím
se v blízkosti zámku, sídla vrchnosti, těsně u hradeb v místě nynějších
ulic Úzké, Resslovy a Křižíkovy. Bylo zde asi 46 nízkých domků,
modlitebna stála na okraji ghetta, kde dnes stojí Hotel Praha, poblíž
byly rituální lázně – mikve – a škola. Jatka zásobující rituálně připraveným masem – košer byla na rohu dnešní Havlíčkovy a Resslovy
ulice.
Vodou ghetto zásobovalo dřevěné potrubí ze zámku. Počet Židů
z této doby se odhaduje na tři sta, což je poměrně mnoho. Židé byli
poddanými místní vrchnosti, starojičínských pánů. Když se ale Nový
Jičín roku 1558 stal komorním městem, stali se královskými poddanými. Proto mohl Ferdinand I. v roce 1562 rozhodnout o jejich
vyhnání z Nového Jičína.
Vyhnání a návrat
Důvody vyhnání císařský edikt neuvádí, ale nejpravděpodobněji
to byla hospodářská a obchodní konkurence, jež vadila místním,
v té době sebevědomým a bohatnoucím měšťanům. I když se Židé
bránili, dostali jen krátký odklad k zařízení majetkových záležitostí
– prodali své domy měšťanům. Jejich přání, aby zůstal hřbitov, se
nenaplnilo. Náhrobní kameny byly použity ke zpevnění hradeb. Židé
se pak většinou usídlili v malých obcích a městech, nejvíce v Lipníku
a Hranicích, žili pod ochranou vrchnosti a platili za to ochranné
poplatky.
Do Nového Jičína se Židé v nové společenské situaci evropského
vývoje pomalu vraceli po roce 1848. Dlužno říci, že v šedesátých
letech 19. století se židovská komunita v Novém Jičíně početně
zvětšila a začala přemýšlet o vytvoření náboženské obce, jež měla
mít zároveň společenské, sociální i obranné poslání.
Od školy k autonomii
Zprvu se Židé scházeli k modlitbám
v domech bohatých spoluobčanů,
například v sídle Josefa Herze v ulici
Schwarzgasse 12 (dnes ulice 5. května), v podstatě nejmovitějšího z nich.
V roce 1868 získali souhlas k ustavení
náboženského sdružení – Religionsgenosenschaft – kam se přihlásili Židé
nejen novojičínští, ale i z blízkého okolí.
Postupně si zřídili školu, jejímž
prvním učitelem se stal Moric Klappholz. Již od roku 1881 začali novojičínští Židé usilovat o náboženskou
autonomii, kterou měla většina starých
náboženských obcí a židovských
Nejbohatší člen židovské komu- komunit v okresních městech. Po
nity Josef Herz.
Foto: Státní okresní archiv NJ desetiletém usilování rozhodnutím
rakouského ministerstva školství a kultu z 15. 6. 1891 dosáhli svého a v Novém Jičíně byla ustavena samostatná náboženská obec – Kultusgemeinde.
Místní Židé tím získali samostatnost v rozhodování nejen o věcech
kultovních, nýbrž i finančních a společenských. Statut, který vypra-
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covali, schválilo 2. 5. 1894 ministerstvo školství a kultu a 16. 3. 1895
potvrdilo místodržitelství v Brně. Do židovské náboženské obce
v Novém Jičíně příslušeli všichni Židé žijící v soudních okresech Fulnek, Nový Jičín, Příbor a Frenštát.
Společná činorodost
Prvním řádným rabínem byl v konkursu vybrán dr. S. Mandl, který
v Novém Jičíně působil od roku 1900
do předčasné smrti ve Vídni v roce
1924. Kromě rabína obec platila učitele,
sekretáře, kantora a sluhu. Koncem
19. a na počátku 20. století tvořili Židé
v Novém Jičíně poměrně početnou
občanskou a hospodářsky úspěšnou
komunitu. Výsledky sčítání lidu z roku
1910 uvádějí 230 Židů z 13 226 obyvatel města, ve srovnání s 275 Židy na
10 744 obyvatel v roce 1880 tedy došlo
První řádný rabín dr. S. Mandl. k úbytku.
Foto: Státní okresní archiv NJ
Novojičínská židovská pospolitost
patřila převážně mezi silně věřící a jen málo jedinců na přelomu
19. a 20. století se od židovské víry odklánělo, podobně jako
v jiných křesťanských vírách, především katolické. Jiná situace
nastala ve dvacátých a třicátých letech 20. století, kdy mnozí z nich
se stali bezvěrci nebo katolíky. O té době lze říci, že Nový Jičín
rozkvétal činorodostí svých občanů české, německé a židovské
národnosti.
Přežila jen hrstka
Dne 10. října 1938 a v lednu 1939 jsou však Židé z Nového Jičína
opět vyhnáni. Většina zahynula za druhé světové války v koncentračních táborech. Z přibližně 206 Židů podle sčítání v roce 1930 se
jich po osvobození vrátilo jen několik, 135 jmen zahynuvších je uvedeno na pamětní desce.
Jedním z navrátivších se byl zdejší rodák Max Mannheimer, jenž
přežil se svým mladším bratrem. Rodiče, další dva bratři, sestra
a žena zahynuli. Po roce 1945 se vrátil do Nového Jičína, ale nikoho
tu ze svých příbuzných nenašel. Zato zde nalezl novou lásku, narodila
se jim dcera, ale pak se vystěhovali do Bavorska.
Max Mannheimer na své město nikdy nezapomínal, vždy se do
něj vracel, propagoval ho, hrdě se k němu hlásil. Neúnavný zastánce
lidských práv a svobod byl za svůj celoživotní usilovný boj odměněn
řadou vyznamenání. Zastupitelstvo města Nového Jičína jej na jaře
2009 jmenovalo čestným občanem.
Karel Chobot, Státní okresní archiv

Max Mannheimer na snímku z roku 2013.

Foto: Státní okresní archiv NJ
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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 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 • IVAN ŽENATÝ – housle, MARTIN
KASÍK – klavír • Společný koncert dvou špičkových sólistů. Kruh
přátel hudby.
■ Pátek 16. listopadu – sobota 17. listopadu • PORTA MUSICAE
2018 • XII. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů. Více informací na straně 12.
■ Pondělí 19. listopadu v 19:00 h • malý sál • LiStOVáNí.cz:
DOPPLER (Erlend Loe) • Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese
z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc „pilný“.
Účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová.
■ Středa 21. listopadu v 19:00 h • ANNA K. – SVĚTLO AKUSTICKY
– TOUR 2018 • Předvánoční turné fanoušky oblíbené a hudebními
kritiky oceňované zpěvačky a její kapely. Předprodej pouze v síti
Ticket live.
■ Pátek 23. listopadu v 19:00 h • BUDEME SI HRÁT… • Pořad
k nedožitým sedmdesátinám Luďka Zapletala – učitele, rozhlasového
redaktora, zpěváka a textaře. Divadlo za oponou.
■ Sobota 24. listopadu v 19:00 h • Ariel Dorfman: SMRT A DÍVKA
• Strhující psychologický thriller o minulosti, která nás vždycky
dostihne. Režie: Jiří Svoboda. Hrají: Lucie Štěpánková, Tomáš Dastlík,
Petr Stach. Předplatné skupiny B.
■ Neděle 25. listopadu v 16:00 h • Daniela Jirmanová: JAK ŠLO
VEJCE NA VANDR • Pohádka pro nejmenší o vajíčku, které nechtělo
čekat, až se z něj vylíhne kuře, a zakutálelo se do světa na zkušenou.
Předplatné skupiny Rolnička.
■ Středa 28. listopadu v 19:00 h • BESÍDKA 2018 • Tradiční představení divadla Sklep. Pestrý sled scének, skečů, písní a tanců, který
je každoročně obměňován nejlepšími nápady v podání samotných
autorů, kterými jsou David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Burda, Tereza
Kučerová, Lenka Vychodilová, Jana Hanáková, Lenka Andelová,
Hana Pafková a František Váša.
Připravujeme
■ Sobota 1. prosince v 19:00 h • Miloš Horanský: NEUMÍM JINAK
NEŽ LÁSKOU • Příběh Boženy Němcové, jejíž představu lásky
a mužského ideálu nedokázal pochopit, natož naplnit manžel ani
milenci. Režie: Miloš Horanský. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka a Tomáš Pavelka. Předplatné skupiny A.
■ Úterý 4. prosince v 19:00 h • malý sál • IVO KAHÁNEK – klavír
• Koncert jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace. Kruh
přátel hudby.
■ Čtvrtek 6. prosince v 19:00 h • John Fiske: TITANIC • Vtipná
parodie pro dva komiky v mnoha úlohách. Režie: Jakub Nvota. Hrají:
Filip Blažek a Miroslav Vladyka.
■ Pátek 7. prosince v 18:00 h • Karel Svoboda, Zdeněk Podskalský, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar: NOC NA KARLŠTEJNĚ • Známý
a oblíbený český muzikál o císaři Karlu IV. a jeho hradě, na němž
podle údajného zákazu nesměly přebývat ženy. Režie: Dagmar Hlubková. Předplatné skupiny S.
■ Neděle 9. prosince v 16:00 h • Jan Karafiát: BROUČCI • Malý
brouček se těší na svatojánskou noc, kdy dostane lucerničku a vydá
se s tatínkem a kmotříčkem na první let. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Středa 12. prosince v 19:00 h • Edward Taylor: CO TAKHLE
KE ZPOVĚDI... • Na šéfa vládního kabinetu se valí skandál. Ze skříní
na Downing Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. V hlavní roli Petr Nárožný, dále hrají: Zuzana
Slavíková/Ilona Svobodová, Jaromír Nosek/Jakub Štěpán/Martin
Zahálka jr., Jan Čenský/Martin Zahálka a další.
■ Čtvrtek 13. prosince v 19:00 h • Dave Simpson: THE NAKED
TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA • Příběh pěti žen, které se setkávají
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na kurzu pole dance. Režie: Petr Halberstadt. Hrají: Anna Stropnická/Hana Kusnjerová, Alena Bazalová/Anežka Rusevová, Alžběta
Vaculčiaková/Natálie Tichánková, Gabriela Míčová, Markéta Plánková/Petra Špindlerová, Klára Apolenářová/Daniela Choděrová.
Předplatné skupiny D.
■ Středa 19. prosince v 19:00 h • ONDŘEJ HAVELKA & JEHO
MELODY MAKERS: RHAPSÓDIE V MODRÉM • George Gershwin
a Jaroslav Ježek – dva muži mezi nebem a jazzem.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ VENOM • Pondělí 5. listopadu v 17:30 h • Na stříbrné plátno se
řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nedrsnějších antihrdinů značky Marvel. Akční, dobrodružný, 110 min.
■ BOHEMIAN RHAPSODY • Neděle 4. listopadu – pondělí 5. listopadu ve 20:00 h • Úterý 6. listopadu v 17:30 h • Čtvrtek 15. listopadu
ve 20:00 h • Středa 21. listopadu ve 20:00 h • Hudební dráha i nekontrolovatelná životní spirála Freddieho Mercuryho. 130 min., titulky.
■ TOMAN • Úterý 6. listopadu ve 20:00 h • Neuvěřitelný a pravdivý
příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu.
Drama, 145 min., česky.
■ ZRODILA SE HVĚZDA • Středa 7. listopadu a pátek 9. listopadu
ve 20:00 h • Bradley Cooper a Lady Gaga v hlavní roli remaku slavného muzikálu. Hudební romantické drama, 136 min., titulky.
■ JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE • Středa 7. listopadu
v 17:30 h • Když je svět v ohrožení a tajná služba je paralyzovaná,
je Johnny English jediný, kdo může svou zemi zachránit. Komedie,
88 min.
■ TEN, KDO TĚ MILOVAL • Čtvrtek 8. listopadu – pátek 9. listopadu v 17:30 h • Sobota 10. listopadu – neděle 11. listopadu
ve 20:00 h • Pondělí 12. listopadu – úterý 13. listopadu
v 17:30 h • Středa 14. listopadu ve 20:00 h • Česká komediálně
laděná duchařská detektivka podle předlohy Marie Poledňákové.
90 min.
■ DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI • Čtvrtek 8. listopadu ve 20:00 h •
Pondělí 19. listopadu – úterý 20. listopadu ve 20:00 h • Čtvrté
pokračování krimi thrilleru na motivy kultovní knižní série Milénium.
Thriller, 111 min., titulky.
■ GRINCH • Sobota 10. listopadu – neděle 11. listopadu v 17:30 h
• Neděle 18. listopadu a neděle 25. listopadu v 17:30 h • Vánoční
zelený mrzout se vrací v animované komedii od tvůrců Mimoňů.
90 min., dabing.
■ ZLATÝ PODRAZ • Pondělí 12. listopadu – úterý 13. listopadu
ve 20:00 h • Pondělí 26. listopadu v 17:30 h • České sportovní
drama o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Romantické drama, 106 min.
■ FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
• Středa 14. listopadu v 17:00 h 2D dabing PŘEDPREMIÉRA!
• Čtvrtek 15. listopadu/Sobota 17. listopadu/Sobota 24. listopadu v 17:00 h 3D dabing • Pátek 16. listopadu/Úterý 20. listopadu/Pátek 23. listopadu v 17:00 h/Sobota 17. listopadu ve
20:00 h 2D dabing • Pátek 16. listopadu ve 20:00 h/Pondělí
19. listopadu/Středa 28. listopadu v 17:00 h 2D titulky • Neděle
18. listopadu ve 20:00 h 3D titulky • Druhý díl nového dobrodružství
z kouzelnického světa J. K. Rowlingové je tady. Rodinné fantasy,
134 min.
■ HOVORY S TGM • Středa 21. listopadu v 17:30 h • Jan Budař
jako Karel Čapek a Martin Huba jako T.G.M. excelují v příběhu
jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie. Historické drama,
80 min., česky.
■ NA STOJÁKA V KINĚ • Čtvrtek 22. listopadu v 17:30 h • Parta
komiků připravila speciální večer nabitý humorem, natočila ho a teď
ho uvádí na velká plátna kin. Komedie, 90 min., česky.
■ MLADÍ ZABIJÁCI • Čtvrtek 22. listopadu – pátek 23. listopadu
ve 20:00 h • Brutální satira o tom, co se stane, když hackeři napadnou
mobily. Thriller, horor, komedie, 103 min., titulky.
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■ ÚTOK Z HLUBIN • Sobota 24. listopadu – pondělí 26. listopadu
ve 20:00 h • Akční film s Gerardem Butlerem vrací na plátna žánr
ponorkových thrillerů plných akce, osobních dramat i napětí.
121 min., titulky.
■ PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY • Neděle 25. listopadu
v 15:30 h • Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat
jen tak. Rodinná komedie, 60 min., česky.
■ HOVORY S TGM • Bio senior • Středa 28. listopadu ve 13:00 h
• Anotace viz výše.
■ NA CHESILSKÉ PLÁŽI • Filmový klub • Středa 28. listopadu ve
20:00 h • Emocionálně dravá intimní romance o názorové konfrontaci
mladých novomanželů. Romantické drama, 110 min., titulky.
■ ČERTÍ BRKO • Čtvrtek 29. listopadu – neděle 2. prosince
v 17:30 h • Pátek 7. prosince – sobota 8. prosince v 17:30 h •
Nová česká rodinná pohádka, v níž láska prochází i peklem. 99 min.
■ VDOVY • Čtvrtek 29. listopadu – sobota 1. prosince ve 20:00 h
• Pondělí 3. prosince ve 20:00 h • Příběh čtyř žen, které nemají nic
společného – s výjimkou dluhů, které jim zbyly z trestné činnosti jejich
mrtvých manželů. Thriller, 129 min., titulky.
■ ROBIN HOOD • Neděle 2. prosince ve 20:00 h • Pondělí 3. prosince – úterý 4. prosince v 17:30 h • Akční zpracování legendy
s Taronem Egertonem v hlavní roli. Akční dobrodružný, 117 min.,
titulky.
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Do pátku 23. listopadu • Výstavní síň Stará
pošta • DIALOGY
BAREV • Obrazy Lenky
Dobiášové Axmanové.
■ Čtvrtek 1. listopadu –
čtvrtek 20. prosince •
Městská knihovna •
ČESKÉ
VĚDKYNĚ
A JEJICH PŘÍNOSY
NEJEN ČESKÉ VĚDĚ •
Karikatury statečných
průkopnic, které se
nesmazatelně zapsaly do
dějin české a světové
vědy.
Akce
■ Čtvrtek 1. listopadu v 18:00 h • Klub Galerka • OPEN MIC •
Večer pro všechny performery. Vystoupí Bosorky, Hot Jazz Šůtrs,
Hubertus a odvážlivci z publika. Vstupné 20 Kč.
■ Pátek 2. listopadu v 19:00 h • Kino Květen • KAREL PLÍHAL
• Skvělý kytarista a neméně kvalitní poeta opět na scéně! Vstupné
280/350 Kč.
■ Sobota 3. listopadu ve 20:00 h • Klub Galerka • IRENA BUDWEISEROVÁ A JAKUB RACEK • Koncert zpěvačky spirituálů,
gospelů a blues v nadčasových a neortodoxních aranžích a skvělého
kytaristy. Vstupné 180/200 Kč.
■ Úterý 6. listopadu v 18:00 h • Městská knihovna • AUSTRÁLIE
S DÍTKY V ZÁDECH • Cestopisná beseda Moniky a Jirky Vackových.
Kapacita míst je omezena, rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné
40/60 Kč.
■ Čtvrtek 8. listopadu v 19:00 h • Klub Galerka • VLADIMÍR MERTA
& ONDŘEJ FENCL • Koncert folkové legendy. Vstupné 150/180 Kč.
■ Pátek 9. listopadu ve 20:00 h • Klub Galerka • KEL DO NASCIMENTO QUARTET (Brazílie/CZ) • Brazilský temperament, moderní
zvuk. Vstupné 150/180 Kč.
■ Sobota 10. listopadu v 19:00 h • Klub Galerka • PRKNA PRO
JEDNOHO • Divadelně-hudební večer s různými druhy výstupů jednoho umělce. Vstupné 70/90 Kč.
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■ Čtvrtek 15. listopadu v 18:00 h • Klub Galerka • GALERDOOR &
TUKTUKEM Z BANGKOKU DOMŮ • Vyprávění Tomáše Vejmoly alias
Tomíka na cestách o jeho další neskutečné výpravě. Vstupné 100/120 Kč.
■ Pátek 16. listopadu ve 20:00 h • Klub Galerka • LUCIE REDLOVÁ & GARDE • Stálice české folkové scény představí svou nejnovější
desku Otázky. Vstupné 90/120 Kč.
■ Úterý 20. listopadu v 18:00 h • Městská knihovna • NA KOLE
DO HORSKÝCH VESNIC ÁZERBÁJDŽÁNU • Cestopisná beseda Radomíra Čížka. Kapacita míst je omezena, rezervace na
tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 23. listopadu ve 20:00 h • Klub Galerka • ZA KONCEM
• Folkové rozjímání o životě. Koncert spojený s autorským čtením
Theodory Glacové. Vstupné 50/70 Kč.
■ Pátek 30. listopadu ve 20:00 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB &
LIVE FOYN FRIIS QUINTET (Norsko/CZ/SK) • Koncert norské
zpěvačky a skladatelky, vycházející hvězdy skandinávského jazzového vokálu. Vstupné 150/180 Kč.
Připravujeme
■ Sobota 1. prosince v 9:00 h • Městská knihovna • DEN PRO
DĚTSKOU KNIHU • S vánoční pohádkou Žabí příběhy. První vystoupení začne v 9:00 h, druhé v 11:00 h. Vhodné pro předškolní děti.
Kapacita míst je omezena, prodej od 12. 11. pouze v městské
knihovně. Jednotné vstupné 50 Kč.
■ Středa 5. prosince v 9:00 h • Masarykovo náměstí • DEN
S MIKULÁŠEM A SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU • Dopoledne program pro mateřinky, odpoledne pro družiny a širokou veřejnost. V 17:00 h rozsvícení Vánočního stromu,
poté zahraje kapela Rocca Acoustic.
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ KOUZELNÁ NOC LAMPIONOVÁ •
Pátek 9. listopadu – sobota 10. listopadu • SVČ Fokus • Zábava
od odpoledne do rána pro děti od 6 do 12 let. S sebou spacák, plyšáka, plavky, ručník, hygienické potřeby a lampion!!! Cena 200 Kč.
■ HVĚZDIČKOVÝ BÁL • Neděle 18. listopadu od 15:00 do 18:00 h
• SVČ Fokus • Kouzelný karneval se spoustou her, překvapení a soutěží
o nej masku. Vstupné 30 Kč.
■ FOKUSÁCKÁ DISKOTÉKA • Pátek 30. 11. v 19:00 h • SVČ Fokus
• Našlapaná hudba, světelné efekty, doprovodný program, to vše
s DJ Mikee za mixážním pultem. Vstupné 40 Kč.
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
■ Pátek 2. listopadu – pátek 30. listopadu • galerie Návštěvnického centra • OHLÉDNUTÍ • Hudební portréty fotografa Milana
Víchy. Vernisáž 1. 11. v 17:00 h.
■ Do pondělí 31. prosince • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • KRNOVSKÁ PALIČKOVANÁ KRAJKA • Práce
studentek maturitního oboru Střední školy průmyslové v Krnově.
• 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.
• V prodeji je také 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
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Listopad 2018
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.
Akce
■ Čtvrtek 1. listopadu v 16:30 h • Trámový sál • SYMBOLY ČESKÉ
STÁTNOSTI • Přednáška Karla Müllera ze Zemského archivu v Opavě
o vývoji heraldických symbolů české státnosti s důrazem na období
od vzniku Československa po současnost. Doprovodný program
k výstavě „Od císaře pána k bolševikovi“. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 24. listopadu od 8:30 do 13:30 h • obě nádvoří Žerotínského zámku • MIKULÁŠSKÝ JARMARK • S kulturním programem – cimbálová muzika Trojačka, kapela Klapeto Morava, čerti
z Nedašova, flašinetáři, kartářka, mikulášská nadílka pro děti. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–16:00 h
Sobota, neděle, svátky 9:00–15:00 h

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 13. listopadu v 17:00 h • hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT
■ Pátek 16. listopadu – neděle 18. listopadu • Beskydské divadlo
• PORTA MUSICAE • XII. ročník celostátní soutěže dětských
pěveckých sborů. Bližší informace na www.ondraseknj.cz.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na přednášku odborného
pracovníka Muzea Novojičínska
Martina Vitka s názvem Vznik republiky v roce 1918 na Novojičínsku, která se uskuteční v pondělí 26. listopadu v 16:30 h
v klubových prostorách na baště městského opevnění. Zároveň
doporučujeme přednášku předního odborníka na heraldiku
Karla Müllera nazvanou Symboly české státnosti, jež proběhne
ve čtvrtek 1. listopadu v 16:30 h v Trámovém sále Žerotínského
zámku.

Pozvánky
• Přijďte na Novojičínský jarmark!
Další z podzimních Novojičínských jarmarků proběhne v pátek
9. listopadu od 8:00 do 17:00 h na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne především masné a uzenářské výrobky, sýry a mléčné
výrobky, koření, bylinky, domácí pečivo a perníčky, trdelník, med
a oříšky a také suvenýry z keramiky, dřeva a bižuterie.
• Mozaika pořádá Mátafest
Rodinné centrum Mozaika zve nastávající i zkušené rodiče, prarodiče
a všechny, kterým není lhostejná budoucnost našich dětí, na Mátafest
– festival plný přednášek o zdraví dětí, první pomoci, vzdělávání,
výchově, výživě dětí i nastávajících či kojících maminek. Festival se
uskuteční v sobotu 10. listopadu od 9:00 do 19:00 h v rodinném
centru Mozaika. Více informací na http://www.mozaikanj.cz.
• Byliny pro zdraví i síla pyramid
Na několik zajímavých akcí se můžete v listopadu vydat do
Knihkupectví a kavárny Jiří Fiala v ulici 28. října 50/10. V sobotu
10. listopadu v 10:00 h to bude drátkování s Kristýnou S. Tillovou
a ve čtvrtek 15. listopadu v 17:00 h přednáška Petera Háby o pěstování méně známých plodin a bylin pro naše zdraví. V pátek
16. listopadu v 17:30 h bude Jan Heralt vyprávět o tajemství a síle
pyramid. Ve čtvrtek 22. listopadu v 17:30 h bude Stanislav Křička,
autor bestselleru Oprawme se, přednášet o mýtech zdravé stravy
a ve čtvrtek 29. listopadu v 17:30 h se s Danielou Hanákovou vydáte na Cesty za poznáním amazonské medicíny.
• Sbory otevřou bránu hudbě
Dvanáct dětských pěveckých sborů včetně novojičínského Ondrášku se představí na XII. celostátní soutěži Porta musicae, která
se uskuteční v sobotu 17. listopadu od 10:00 do 15:00 h ve velkém
sále Beskydského divadla. V neděli 18. listopadu v 9:30 h zazpívají
všichni účastníci soutěže na Masarykově náměstí.
• Sběratelé pořádají setkání
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a dalších
předmětů se uskuteční ve středu 21. listopadu od 14:30 do
16:30 h v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Návštěvníci si
budou moci doplnit vlastní sbírku o nové přírůstky a nabídnout
ostatním své přebytky. Vstupné bude dobrovolné.
• Mikulášská vycházka a vánoční Praha
Mikulášskou vycházku pro všechny příznivce pěší turistiky uspořádá Klub českých turistů, odbor Turisté, v sobotu 1. prosince.
Sraz účastníků bude v 9:00 h na bývalém horním nádraží. Trasa
dlouhá 10 kilometrů bude končit v restauraci na koupališti Libotín,
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případně ve Štramberku. Návrat do Nového Jičína je možný linkovým autobusem. O víkendu 8. a 9. prosince turisté zvou na dvoudenní zájezd s názvem Vánoční Praha. Na programu budou
návštěva adventních trhů, procházka Dalejským a Prokopským
údolím a prohlídka Národního divadla s průvodcem. Aktuální informace na http://turisti-kctnj.cz.
• Esence ženy a tance
Taneční workshopy s lektorkou Veronikou Kačo, nazvané Esence
ženy a tance, probíhají každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 h v Tanečním studiu Dance Mix Teben v nákupním centru u autobusového
nádraží. Cena za jednu lekci je 250 korun.
• K sousedům za kulturou a zážitky
Za kulturou, poznáním a zajímavými zážitky se můžete vypravit i do
okolí našeho města:
■ Podzimní pooderské rybářské slavnosti pořádají v sobotu 3. listopadu v Bartošovicích. Od rána bude probíhat výlov Dolního rybníka
a s ním prodej ryb a rybích specialit. Od 9:00 do 17:00 h bude k prohlídce
otevřen Dům přírody Poodří, od 10:00 do 16:00 h se přidá program na
zámku a jeho nádvoří – prodej regionálních výrobků, výstavy dětských
výtvarných prací a vánočních baněk, tvůrčí dílna včelařského kroužku,
ukázka sokolnictví a domácí kuchyně s nabídkou rybích specialit.
■ V sobotu 3. listopadu od 18:00 h se na Trúbě ve Štramberku
uskuteční program nazvaný Světlo hvězd, lamp a svícnů. Kromě pozorování hvězd s astronomy z valašskomeziříčské hvězdárny budou
k vidění výstavy vitrážových lamp Dariny Ruskové Neuwirthové a svícnů
štramberských dětí. Vstupné bude dobrovolné.
■ Dva dny budou ve Frenštátě pod Radhoštěm slavit jmeniny patrona
města, svatého Martina. Poprvé se lidé sejdou na náměstí v pátek
9. listopadu od 12:00 do 23:00 h na Předmartinském odpoledni spojeném se soutěží o nejlepší vařonku a vystoupeními kapel Navalentym,
Klika NJ Blues a R.U.M. Band. V sobotu 10. listopadu od 8:00 do
16:00 h se zde uskuteční Martinský trh. Jeho součástí bude příjezd
svatého Martina na bílém koni a jeho družiny a vystoupení skupiny
Calata a cimbálové muziky Radegast.
■ Hukvaldy ožijí v neděli 2. prosince tradiční Ondřejskou poutí.
Podhradí bude od rána plné stánků s pouťových zbožím, jídlem a pitím,
od 8:30 do 13:30 h se letos naposledy pro veřejnost otevře i hrad.
V tamní kapli svatého Ondřeje proběhne mše, zájemci si budou moci
hrad prohlédnout. A třeba se i zahřát svařeným vínem, vařonkou a výtečnými párky s křenem. Vstup na hrad bude bezplatný.
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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

SATELITNÍ DOTACE
✔ na montáž nové paraboly jen za 300 Kč
✔ nebo naladění karet se 100 programy
od 149 Kč měsíčně

tel.: 778 527 899 • www.SATELITNIDOTACE.cz

Novojičínský zpravodaj

13

14

Odvádíme profesionální práci již víc než 18 let!!!

10–30 %

Zakázky na jaro 2019
se slevou

Listopad 2018
Placená inzerce
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Čtvrtstoletí s florbalem

Čtvrtstoletí trvání oslavil florbalový turnaj Novojičínský O-Cup,
který se uskutečnil 13. října v Základní škole Komenského 66.
Nejstarší a největší florbalová akce v našem městě a okolí, kterou
podporuje město Nový Jičín svým grantem, nabídla opět napínavé
zápasy seniorů a juniorů. Vyrovnanost družstev byla patrná ve
všech zápasech od ranních hodin až do odpoledne, o vítězství
rozhodovaly maličkosti a někdy i příslovečné štěstí. Tradiční
putovní poháry pro vítěze si odnesla družstva Warriors Nový Jičín
a Warriors Juniors (oba na snímku).
Text: Zdeněk Stanislav, foto: Dan Šmajstrla

Rozpačitý rozjezd kuželkářů

Běželi novojičínským parkem

Za slunečného počasí se 28. září uskutečnil 12. ročník Běhu
novojičínským parkem, určeného široké veřejnosti. Běhu pro
nejmenší se zúčastnily 153 děti, které závodily v patnácti kategoriích na připravených okruzích ve Smetanových sadech.
Dospělí běžci se vydali na 5,5 kilometru dlouhý okruh k vodní
nádrži Čerťák. Na startu se sešlo 65 závodníků. Absolutním
vítězem se stal Jakub Ambros z AKEZ Kopřivnice, jenž dosáhl
času 18:56 minuty. Kategorii žen vyhrála Kateřina Klepáčová
z TJ Slezan Frýdek-Místek časem 23:25 minuty.
Text: Pavel Sedlář, foto: archiv SVČ Fokus

Letní Olympia Cup zná vítěze
Finálovými zápasy vyvrcholil na antukových dvorcích v Novém
Jičíně 11. ročník letního tenisového turnaje Olympia Cup ve dvouhrách neregistrovaných hráčů. Mnohdy, urputných bojů se zúčastnilo
40 mužů a 10 žen. V nejprestižnější kategorii Elite zvítězil René Bárta,
který udolal Igora Kuboše poměrem setů 2:0. Ve druhé výkonnostní
skupině Pavel Kracík v posledním zápase letní sezony porazil Richarda Tyla 2:1. O prvenství ve třetí skupině svedli třísetovou bitvu vítězný
Stanislav Kučera s Tomášem Klučkou. Finále žen ovládla Pavla Nippertová, jež porazila Petru Sochovou 2:0.
S příchodem podzimu odstartuje ve zdejší nafukovací hale
17. ročník zimního tenisového turnaje Olympia Cup. První kola se odehrají v listopadu, k dispozici jsou poslední volná místa. Zájemci se
mohou přihlásit telefonicky u Zdeňka Knesla na čísle 731 086 104.
Adam Knesl

Tituly pro Bártkovy a Bílka
Nejprestižnější turnaj 1. české discgolfové ligy – Moravian Open
2018 – se na konci září uskutečnil na kopci Svinec a uzavřel letošní
sezonu. Členové spolupořádajícího klubu Moravian Gators si z něj
odnesli několik titulů.
Druhé a třetí místo v kategorii Junior obsadili Jakub Knápek a Šimon
Galia, František Trenz skončil ve skupině Open třetí. Ženskou mistryní
republiky se stala Eliška Bártková a šampionem v putování její bratr
Jan. Bártková a Trenz navíc vybojovali mistrovský titul ve hře ve
dvou. Největší důvod k oslavám měl ale Bohdan Bílek, jenž ziskem
titulu mistra republiky završil svou sbírku letošních ocenění, neboť
je trojnásobným mistrem střední Evropy a mistrem Evropy.
Radek Dostál, Moravian Gators
Novojičínští kuželkáři mají za sebou první odehraná utkání
v nové sezoně, ale zatím sebe ani fanoušky příliš neoslnili. Družstvo
„A“ bylo v krajském přeboru v době uzávěrky na 6. místě mezi
dvanácti týmy. Družstva „C“ a „B“ zaujímala v osmičlenném meziokresním přeboru 6. a 7. místo. Věříme, že s přibývajícími odehranými zápasy se výkonnost hráčů zvedne a všichni tři naši
zástupci si postavení v tabulce zlepší. Podrobné výsledky a rozpisy
jednotlivých utkání najdete na www.kuzelky.com.
Text a foto: Iva Volná

Novojičínský zpravodaj

Sportovní pozvánka
• Souboje na kuželkářských drahách
Dvě soutěžní akce uspořádá v nadcházejícím období zdejší
oddíl kuželek. V listopadu odstartuje 4. ročník Grand Prix mládeže
a v prosinci tradiční Mikulášský turnaj tříčlenných družstev na
60 hodů sdružených. Více informací na www.kuzelkynj.cz, sekce
Veřejnost/turnaje.

15

Fotosoutěž čtenářů – 91. kolo
Naše náměstí bylo v říjnovém výběru zase jednou zastoupeno nejčastěji. Přesto hodnotitelé dali přednost jiným, dalo by se říci aktuálnějším
námětům. Rozhodně to platí o vůbec prvním snímku ze hřbitova, který přišel k „dušičkovému“ času. Zajímavý je ale zejména tím, že v pozadí
na něm nalézáme místo, kde spočinuli vojáci padlí v první světové válce. Její ukončení před 100 lety si právě připomínáme.
1. místo patří Zdeňku Přecechtělovi, který si dal záležet při hledání nového záběru na Žerotínský zámek.
2. místo náleží Antonínu Vágnerovi za snímek komentovaný v úvodu.
3. místo získává Jaroslav Trefil, který zajímavým záběrem zdokumentoval novojičínskou připomínku stého výročí vzniku Československa.
Pavel Wessely

1. místo: Zdeněk Přecechtěl

2. místo: Antonín Vágner
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
3. místo: Jaroslav Trefil
a s použitím snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 18. listopadu ve 12:00 h
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