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Zastupitelé zvolili nové vedení radnice
Naše město má nové vedení. Zastupitelé na ustavujícím zasedání 14. listopadu zvolili starostou Stanislava Kopeckého (ANO), prvním
místostarostou se stal Václav Dobrozemský (ODS) a druhým místostarostou Ondřej Syrovátka (Strana zelených s podporou TOP 09,
SNK-ED a STAN). Jako neuvolněný místostarosta bude působit Marcel Brož (KDU-ČSL). Rada města bude mít devět členů – hnutí ANO
a Strana zelených v ní budou mít po třech zástupcích, KDU-ČSL získala dvě a ODS jedno křeslo. Jmenný seznam zastupitelů, stručné
medailony členů vedení radnice a hlavní cíle koaličních stran najdete na straně 2.
Text a foto: Marie Machková
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Stanislav Kopecký, starosta: V Novém Jičíně žije
od narození. Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity vystudoval sociální pedagogiku. Než se stal
starostou, pracoval na odboru dopravy Městského
úřadu v Novém Jičíně. Bydlí v městské části Loučka,
je ženatý a má dvě děti. Jeho největším koníčkem je
sport. Jezdí na kole, lyžuje a závodně hraje stolní tenis.
Byl dlouholetým trenérem mládeže a rozhodoval ligová utkání.
Václav Dobrozemský, první místostarosta: Narodil se a celý život žije v Novém Jičíně. Je svobodný,
bezdětný. Vystudoval Gymnázium v Novém Jičíně
a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Po studiích až dosud působil jako právník na městském úřadu. Je členem spolku Junák – český skaut,
aktuálně ve funkci vedoucího skautského střediska
Pagoda. Působí i ve skautském vzdělávání jako lektor a přednášející.
Věnuje se také publikační činnosti. Je spoluautorem dvou publikací
o nevýdělečných organizacích a pravidelným přispěvatelem do odborného periodika, kde se zabývá neziskovými organizacemi, spolkovým
právem nebo právem územních samospráv. V uplynulém volebním
období byl členem zastupitelstva města.
Ondřej Syrovátka, druhý místostarosta: Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
obor matematika–angličtina. S přáteli založil novojičínskou Čajovnu Archa. Učil na Gymnáziu v Novém
Jičíně, jeden rok v české menšině na jihozápadě
Rumunska a do srpna 2016 na Masarykově gymnáziu
v Příboře. Od roku 2016 je místostarostou Nového
Jičína. Mimo to pracuje jako externí průvodce pro brněnskou cestovní
kancelář. Má jedenáctiletou dceru.
Marcel Brož, třetí místostarosta (neuvolněný): Je
novojičínským rodákem, kde již 42 let žije a pracuje.
Po maturitě na Integrované střední škole ve Valašském
Meziříčí, oboru strojař, pracoval jako technolog ve
strojírenské firmě. Poté se začal věnovat Charitě Nový
Jičín, jejíž vznik iniciovaly dobrovolnice s cílem zajistit
ve městě pouze fungování charitního šatníku. Brože
přizvaly ke spolupráci, později byl jmenován ředitelem. Nyní je Charita
Nový Jičín největším poskytovatelem sociálních služeb pro lidi ohrožené
sociálním vyloučením v širokém okolí. V minulém volebním období byl
zastupitelem města Nového Jičína a aktivním členem sociální komise.
Je ženatý, má tři děti. Ve volném čase se věnuje rekreačnímu sportu
a zejména „hobby” stolařině, ve své dílně vyrábí z masivního dřeva
nábytek, praktické drobnosti a hračky.

Zastupitelé a radní města
Adamec Jiří Mgr., člen rady města

KDU-ČSL

Adámek Emil Ing.

Piráti

Andrýsek Pavel MUDr.

ČSSD

Bártek Pavel Mgr., člen rady města

SZ/TOP 09

Brož Marcel, člen rady města

KDU-ČSL

Dobrozemský Václav JUDr., člen rady města

ODS

Dvořák Jaroslav PhDr.

ČSSD

El-Shikha Hana

ANO

Faluši Blanka Mgr. MBA

ČSSD

Gazda Martin Ing., člen rady města

SZ/TOP 09

Choleva Zbyněk Mgr.

ODS

Janošek Dalibor, člen rady města

ANO

Klein Jiří Mgr.

ČSSD

Kocourková Ludmila

ČSSD

Konečná Kateřina Ing. Bc.

KSČM

Kopecký Stanislav Bc., člen rady města

ANO

Kotas Jaroslav

KSČM

Liška Pavel

SPD

Novotná Kateřina Bc.

SZ/TOP 09

Orel Petr

SZ/TOP 09

Perútka Jaroslav

KDU-ČSL

Pořízka Michal

SPD

Radkovský Jaromír PhDr. Mgr. MBA

ANO

Rozbroj Pavel Mgr.

ČSSD

Strýček Jiří Ing.

ANO

Syrovátka Ondřej Mgr., člen rady města

SZ/TOP 09

Šturala Martin Ing. Bc., člen rady města

ANO

Vindiš Tomáš Mgr.

ODS

Žák Kamil Ing.

Svobodní

Uctili 17. listopad

Hlavní cíle koaličních stran
• Řešení dopravní situace ve městě
• Vypracování generelu parkovacích míst a řešení parkování
v problémových lokalitách
• Podpora výstavby bytových domů
• Dokončení zahájených projektů, u některých posouzení jejich
účelnosti a ekonomičnosti
• Zvýšení frekvence spojů a rozsahu linek MHD
• Postupné zavádění smart neboli chytré technologie do chodu města
• Zjednodušení a zatraktivnění třídění odpadů pro občany

Proč se sešli později?
Volby do zastupitelstev obcí se konaly letos 5. a 6. října. Jejich celkové výsledky Státní volební komise vyhlásila a uveřejnila ve Sbírce
zákonů 9. října. V poslední den zákonné lhůty ale Krajský soud v Ostravě obdržel jeden návrh na neplatnost voleb v našem městě. Usnesení
o zamítnutí návrhu nabylo právní moci 30. října. Důsledkem však bylo
posunutí termínu ustavujícího zasedání zastupitelstva města. Dosavadní starosta Jaroslav Dvořák ho svolal na 14. listopad, který byl
posledním dnem zákonné patnáctidenní lhůty.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Naše město si připomnělo Den boje za svobodu a demokracii.
Státní svátek zahrnuje dva významné mezníky v dějinách naší
republiky. Události z roku 1939, nacistickou represi vůči studentům
a uzavření vysokých škol, a 17. listopad 1989, který odstartoval
sametovou revoluci. Vedení města uctilo tento svátek zapálením
svíček u pamětní desky obětem komunismu.
Text a foto: Marie Machková
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Zasadili Strom svobody
Nový Jičín se 26. října připojil k více než tisícovce měst, kde u příležitosti 100. výročí vzniku Československa zasadili Strom svobody.
Symbolem zrodu nové republiky, svobody a demokracie je lípa srdčitá, vysazená na palouku v Loučce.
„Stromů svobody byly sázeny tisíce, především v roce založení
samostatného Československa, a poté na jeho první výročí v roce
1919. Nyní na tuto tradici volně navazujeme. Věřím, že naše lípa tady
bude růst minimálně dalších sto let spolu s námi, s našimi potomky
i s naší rozvíjející se demokracií,“ řekl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Svou lípu ke stému výročí republiky zasadili také žáci a učitelé
Základní školy Komenského 68.
Marie Machková, tisková mluvčí

Vzpomínka na válečné veterány

Jedenáctého listopadu 1918 skončila Velká válka a s ní mnohá
utrpení. Den válečných veteránů, připadající na tento den a symbolizovaný vlčími máky, si drtivá většina lidí připomíná projevem
úcty k padlým a veteránům dávných i současných válek. Český
svaz bojovníků za svobodu a Jednota Československé obce legionářské uctily významný den položením květin a zapálením svíček
u pomníků v Novém Jičíně a v místní části Žilina. Ještě jsou mezi
námi pamětníci a přímí účastníci druhé světové války. Jejich osobní
zkušenosti by neměly být zapomenuty – bojovali, abychom žili.
Text a foto: Emilie Bartoňová

Úřední hodiny o Vánocích
V Loučce poroste Strom svobody.

Foto: Marie Machková

Pohoda dostala křeslo
Městská organizace ProSenior zpřístupnila 16. listopadu veřejnosti
denní stacionář Domovinka a odlehčovací službu Pohoda. Jedním
z návštěvníků byla ředitelka místní pobočky Raiffeisenbank Zdenka
Horutová, která sociálnímu zařízení pro seniory předala polohovací
křeslo. Za sponzorský dar kromě zaměstnanců poděkovali i zástupci
vedení města.
„Dárek využijeme v naší odlehčovací službě Pohoda, kde je mnoho
klientů s omezenou mobilitou. Polohovací křeslo jim umožní komfortnější pohyb v prostorách zařízení a zároveň usnadní práci pečovatelkám,“ vysvětlila vedoucí organizace Alice Hynčicová.
Marie Machková, tisková mluvčí

Provoz městského úřadu bude v pátek 28. prosince prodloužen
do 14:00 h, v pondělí 31. prosince bude úřad uzavřen. V ostatní
pracovní dny bude otevřen v běžném režimu.
Marie Machková, tisková mluvčí

Svoz odpadů během svátků
Svoz směsného komunálního odpadu – popelnic a kontejnerů –
bude o vánočních svátcích probíhat podle svozového plánu. Změny
jsou však vyhrazeny. Pokud nádoba nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění. Také svoz separovaného odpadu bude probíhat standardně. Pouze odvoz žlutých
pytlů s PET lahvemi z místních částí se posune o jeden týden.
Svozovým dnem bude pátek 4. ledna 2019.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Změna autobusových dopravců a jízdních řádů
S novými jízdními řády, které začnou platit 9. prosince, se výrazně
zlepší kvalita cestování příměstskou autobusovou dopravou v našem
městě a okolí. Příměstské linky začnou provozovat noví dopravci
s novými moderními vozy. Zvýší se také frekvence spojů, především
o víkendech. Provozovatelem městské hromadné dopravy zůstane
i nadále společnost Arriva.
Pro oblasti Nový Jičín–východ a Nový Jičín–západ krajský úřad
ve veřejné soutěži vybral namísto současné Arrivy dva nové dopravce
– ČSAD Vsetín a Transdev Morava. Pro cestující se prakticky nic
nezmění: karta ODISka zůstane dále v platnosti za stejných podmínek
jako dosud, nezmění se ani ceny jízdného.
Výrazně se ale zlepší kvalita cestování. Nové autobusy budou nízkopodlažní, klimatizované a ve většině z nich se lze připojit na
Wi-Fi síť. Stejně jako v městské dopravě v nich bude možné platit
bankovní kartou. Přibližně 30 procent z nich bude navíc jezdit na
ekologičtější stlačený zemní plyn namísto nafty. Oba dopravci zakázku získali na následujících 10 let.
V jízdních řádech dojde ke zrušení několika nevytížených spojů,
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oproti současnému stavu se ale výrazně navýší víkendová a večerní
doprava, což ocení především obyvatelé místních částí Straník, Bludovice, Žilina a Loučka. Do každé z nich bude možné dostat se nově
v sobotu i neděli ve 23:00 h. Ve Straníku se počet víkendových spojů
zvýší ze současných 3 na 9.
Zlepší se také večerní spoje s dalšími okolními městy. Například
z Frýdku-Místku se o víkendu bude možné dostat do Nového Jičína
posledním spojem v 0:50 h. Po půl roce bude vytíženost jednotlivých
spojů vyhodnocena a následně se rozhodne o jejich zachování.
Vyzýváme proto občany, aby upřednostnili cestu hromadnou dopravou před automobilem, bude-li pro ně tato alternativa přicházet
v úvahu.
Doporučujeme všem cestujícím dobře si jízdní řády nastudovat,
protože některé linky jsou přečíslovány (například linka do Straníku
nově ponese číslo 697 namísto 688). Veškeré další informace vám
poskytnou informační centra na autobusovém nádraží a v Návštěvnickém centru na náměstí, najdete je také na https://www.kodis.cz/.
Ondřej Syrovátka, místostarosta pro dopravu
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Mohou se cítit bezpečněji

Dalších 25 žen z našeho města složilo 10. listopadu zkoušku ze
sebeobrany. Sobotní kurzy vedli zkušení strážníci městské policie.
V pěti osmihodinových lekcích si účastnice osvojily základy bezpečného chování v běžném životě, v teoretické části se seznámily
s psychologickými a právními hledisky sebeobrany. Při závěrečné
lekci skládaly praktickou zkoušku. Všechny ženy v ní uspěly a získaly
účastnický certifikát. Se strážníky se dohodly na rozvíjení dalších
technik a osvojování dovedností v nepravidelných seminářích.
Text a foto: Ilona Majorošová

Osadní výbor končí i začíná
Ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva města ukončil svou činnost i dosavadní osadní výbor v městské části Loučka.
Jeho členové se v uplynulém volebním období sešli na 39 jednáních.
Řešili aktuální záležitosti týkající se Loučky – návrhy městského rozpočtu z hlediska investic, velkou údržbu i pořádání akcí.
Probíhaly také veřejné schůze s občany a společně s místním spolkem chovatelů a Jednotou Orel osadní výbor každoročně připravoval
mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí pro veřejnost.
Přejme si, aby nově jmenovaný osadní výbor pokračoval v dobré činnosti ve prospěch občanů této, počtem obyvatel největší části našeho
města i ve volebním období 2018 až 2022.
Jaroslav Kotas

Cena kvality pro Effathu

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v důstojném prostředí Senátu. Foto: archiv

Sociálně terapeutické dílny Effatha získaly Cenu kvality v sociální
péči. Soutěž vyhlašují časopis Péče o seniory a Rada kvality ČR.
Sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie se věnují lidem s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Učí je rozvíjet
jejich dovednosti a soběstačnost, pomáhají jim začlenit se do života,
případně uspět na trhu práce.
„Je to významné ocenění a poděkování všem, kteří v nynější náročné
době vytvářejí pro uživatele sociálních služeb komfortní prostředí
a stabilní zázemí,“ řekla vedoucí novojičínského střediska Gabriela
Lhotská, kterou těší, že zdejší terapeutické dílny obstály v republikové
konkurenci díky profesionalitě a osobnímu přístupu zaměstnanců.
„Zaujali jsme také maňáskovým divadlem, jež hrají naši klienti. S představeními navštěvujeme například mateřské školy. Snažíme se tím
měnit postoje a vnímání života lidí s postižením již u nejmenších dětí,“
dodala Lhotská.
Marie Machková, tisková mluvčí

Prima víkend v Blahutovicích

Školáci jako „laskavci“
Akci s názvem Jsem laskavec, vyhlášenou Nadací Karla Janečka,
si nenechali ujít dobrovolníci z řad žáků Základní školy Dlouhá 56.
Jejich úkolem bylo vykonat jakoukoliv laskavost. Pět dětí společně
s učitelkou Jitkou Jeřábkovou upeklo jablečný řez, který odvezly
do centra odlehčovací služby Pohoda v domě s pečovatelskou
službou na Skalkách. Nejenže si senioři pochutnali na moučníku,
ale s dětmi si také povídali, zazpívali a zahráli si hru Člověče,
nezlob se. Dědečci a babičky byli tak spokojení, že jim žáci museli
slíbit další návštěvu. Uskutečnit by se měla před Vánoci.
Gabriela Šustalová, učitelka

Poznejte svá práva!
Seminář pro širokou veřejnost s názvem Obrana spotřebitele
uspořádají město Nový Jičín a Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v pondělí 3. prosince v 10:00 h v aule radnice na
Masarykově náměstí. Účastníci se dovědí, jak chránit svá spotřebitelská práva, jak předcházet spotřebitelským sporům, provádět reklamace vadného či chybějícího zboží a mnoho dalších
důležitých informací. Kromě jiného se budou moci seznámit s uzavíráním spotřebitelských smluv a jejich dopadem a podrobnostmi
nakupování přes internet. Vstup bude volný.
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad
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Odlehčovací pobyt pro handicapované děti uspořádal spolek
ITY za podpory města Nového Jičína v komunitním centru Klášter
Blahutovice. Rodičům jsme tím alespoň na několik dnů ulevili
v péči o jejich děti. Celý víkend nám přálo počasí, a proto jsme
si venku užili plno aktivit. Páteční odpoledne jsme završili filmovým
večerem, následující den nás čekala příjemná vycházka po stezce
svatého Františka, vedoucí kolem Blahutovic. V neděli jsme pro
děti přichystali canisterapii pod vedením Aničky Kalíškové.
Text a foto: Bohumír Večerek
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Děti z Galaxie sázely hrušně

Páťáci ze zdejší soukromé Základní školy Galaxie vysadili
v poslední říjnový den stromořadí hrušní v Jeseníku nad Odrou.
„Byli opravdu šikovní. S pomocí rodičů a ochránců přírody a pod
dohledem sadaře Ondřeje Dovaly vyhloubili jámy a vysadili více
než polovinu z padesáti hrušní. Sázeli jsme několik starých odrůd,
mezi nimi také Dulu a Špinku. Stromky nově lemují polní cestu
a už se těšíme, až přinesou první ovoce,“ říká manažerka projektu
Marcela Klemensová ze sdružení Arnika. V budoucnu stromy
lidem přinesou ovoce, jehož zpracování má v Poodří dlouhou tradici. V kmenech se časem vytvoří dutiny, které jsou vhodným
domovem chráněného brouka páchníka a dalších vzácných živočichů, například sýčka. Projekt finančně podpořily Evropská unie
a Ministerstvo životního prostředí ČR.
Text: Jiří Káňa, foto: Vendula Šmoldasová

Vánoční pauza v knihovně
Městská knihovna upozorňuje, že od pátku 21. prosince do úterý
1. ledna bude pro čtenáře a další návštěvníky uzavřena. Na vaši
návštěvu se budeme opět těšit od středy 2. ledna 2019.
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Přijďte na vánoční trhy!
Letošní vánoční trhy budou na Masarykově náměstí probíhat
od 3. do 23. prosince. Stánky budou otevřeny denně od 10:00 do
18:00 h. Pokud budou mít prodejci zájem, mohou začínat už
v 8:00 a končit ve 22:00 h.
Čtyřicet dřevěných stánků nabídne pekařské a cukrářské výrobky,
bylinky, masné produkty, ale i rukodělné zboží, dekorace a koženou
galanterií. „Stoly se jmelím, chvojím a vánočními kyticemi budou
také pod podloubím,“ upozornila Hana Rolná z Návštěvnického
centra a dodala, že od 21. do 23. prosince se budou na náměstí
prodávat i živí kapři.
V pátek 21. a v sobotu 22. prosince mohou návštěvníci v samostatném stánku nakoupit produkty z partnerských měst. „V nabídce
budou mirabelkové bonbony, hořčice a likér z francouzského Épinalu,
balsamikové octy, vína a parmezán z italské Novellary nebo medovník, sýry, vína i čaje ze slovenské Kremnice,“ uvedla Kateřina Nesrstová, jež má na starost zahraniční vztahy.
Adventní čas zpříjemní také hudební a divadelní vystoupení, tvořivé
dílny pro děti a ukázky vánočních zvyků. Součástí programu bude
Den s Mikulášem a slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Přibudou
také dvě nové sochy do dřevěného betlému, který Nový Jičín nechal
vyrobit a poprvé instalovat vloni. „Figury z topolového dřeva jsou
v životní velikosti,“ doplnila vedoucí Návštěvnického centra Radka
Bobková.
Letáček s podrobným programem a rozmístěním stánků bude
distribuován do každé domácnosti.
Marie Machková, tisková mluvčí

Novojičínský zpravodaj

Vyvolávání a rezervace nově
Vyvolávací systém na odborech dopravy, správních činností
a pokladně v budově městského úřadu v Divadelní ulici 1 je nyní
modernější a nabízí občanům více služeb. Novinkou je rezervační
systém.
„Dosavadní vyvolávací systém jsme nahradili novým. Jeho součástí
jsou LCD monitory, které mimo zobrazení údajů o pořadí klienta
a čísle přepážky mohou informovat o akcích města. Také sem lze
vložit data o aktuálním stavu na přepážkách nebo případných omezeních. Vyvolávací systém již běží ve zkušebním provozu,“ řekl
vedoucí organizačního odboru radnice Zdeněk Petroš.
Zcela novou službou bude objednávkový systém, který má být
spuštěn během prosince. Občané si prostřednictvím mobilního telefonu nebo webových stránek města budou moci dopředu domluvit
schůzku s úředníkem. Lidem, kteří si přijdou vyřizovat řidičské, technické a občanské průkazy, cestovní doklady, ověřovat podpisy nebo
řešit finanční záležitosti na pokladně, odpadne čekání ve frontách
a budou si moci lépe organizovat svůj čas.
Chodby budovy v Divadelní ulici 1 budou navíc osvětleny úspornými LED trubicemi a znovu vymalovány. Náklady na zajištění vyššího
komfortu pro návštěvníky úřadu dosáhnou 680 tisíc korun.
Marie Machková, tisková mluvčí

Slib po padesáti letech
Manželé Jitka a Jan Paukovi, naši rodiče, si 3. listopadu
na zdejší radnici po padesáti
letech zopakovali novomanželský slib. Byl to velice krásný
obřad, a proto bychom chtěli
poděkovat městu Nový Jičín
za dojemný a krásný zážitek.
Naši drazí rodiče nám po celý
svůj život byli skvělým příkladem laskavých, spravedlivých
a milujících se osob, stvořených jeden pro druhého. Díky
vám, maminko a tatínku, babičko a dědečku, vaše děti
a vnoučata vědí, že věčná láska, krásné manželství a šťastný rodinný život nejsou jen
pohádkou, ale skutečností.
Přejeme vám, aby i ta druhá padesátka vašeho manželského
života přinášela tolik radosti, uspokojení a štěstí, jako ta první!
Všechno nejlepší do dalšího půlstoletí společného života!
Vaše dcery Lenka a Hanka s rodinami.
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Nerušit, nacvičujeme!

Malá výprava za poznáním
Část výstav, jež byly součástí 18. ročníku Festivalu vědy a techniky
v Ostravě, navštívili 6. listopadu žáci druhého stupně Základní školy
Dlouhá 56. Úvodní zastávka nás zavedla do Státní vědecké knihovny.
Na výstavce Líná hlava, holé neštěstí si děti mohly vyzkoušet stolní
hry a hlavolamy. V knihkupectví na Masarykově náměstí jsme si prohlédli výstavu Krása ostravského podsvětí. Posledním cílem byl
Husův sad s výstavou Republika československá 1918–1939.
Gabriela Šustalová, učitelka

Návštěva z Evropy

Celkem 118 zájmových kroužků nabízí v tomto školním roce
Středisko volného času Fokus. Už po měsíci činnosti proběhla
první soustředění. Na konci října si mladí animátoři připravili
workshop her s názvem Bahno (na snímku). Na něm si sami
vyzkoušeli, co příprava programu pro děti obnáší. Počátkem
listopadu měla své soustředění taneční skupina TS No23 jump
a move, jejíž členové pilně a s nadšením trénovali soutěžní choreografie.
Text a foto: SVČ Fokus

Dva roky s Gymplátkem
Již dva roky tvoří studenti zdejšího gymnázia školní časopis Gymplátek. Vychází každý měsíc v elektronické podobě a informuje studenty i veřejnost o tom, co se děje ve škole i mimo ni. Gymplátek
také pořádá různé akce – v červnu to byla například charitativní snídaně Snídej pro děti, na níž se vybralo 15 tisíc korun. V září náš
plátek obsadil v soutěži Nejinspirativnější časopis roku druhé místo
v kategorii internetový časopis. Poslední akcí byla Halloweenská
narozeninová oslava, které se zúčastnila třetina žáků školy. Nejen
o halloweenu se dočtete v novém čísle, jež najdete na www.gnj.cz
v sekci Žákovské organizace.
Tereza Jelínková, šéfredaktorka

Educa má Lady Business
Lidmila Kramolišová, jednatelka a spoluzakladatelka Střední odborné školy Educa, se stala Lady Business Moravskoslezského kraje
v kategorii Podnikatelka–Živnostnice. Výsledky soutěže, kterou pořádá firma Moravskoslezské Investice a Development, byly slavnostně
vyhlášeny 12. listopadu v Ostravě. Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje je určena ženám, které podnikají, začínají podnikat
nebo působí v neziskovém sektoru a svou činností se podílejí na
rozvoji regionu.
Šárka Nedělová, zástupkyně ředitele

Jubilejní podporuje talenty
V rozvoji talentovaných dětí vidí v Základní škole Jubilejní budoucnost. Učitelé spolupracují s organizací, která je odborně připravuje
na práci s nadanými žáky. Dalším přínosem je účast odborníků z nadačního fondu Qiido u zápisu do prvních tříd a nastavení způsobu
práce s talentovanými dětmi.
Škola rovněž oslovila spádové mateřské školy, v nichž prostřednictvím dotazníků vytipovala děti s vyšším rozumovým nadáním.
Všechny zmíněné aktivity probíhají na obou pracovištích – Jubilejní 3 i Dlouhá 56. Zdejší pedagogové jsou přesvědčeni, že smyslem
jejich práce je nejen podpořit žáky se znevýhodněním, ale přinejmenším ve stejné míře i žáky intelektově nadané.
Miroslava Borošová, učitelka
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Učitelské setkání, jež bylo součástí evropského projektu Erasmus+, proběhlo počátkem listopadu v Základní škole Tyršova.
Přivítali jsme učitele ze slovenské Kremnice a chorvatské Končanice. Společně jsme pro žáky připravovali náplň týdenních workshopů, které se postupně uskuteční ve všech partnerských školách.
Zastřešujícím námětem je hledání společného dědictví. Děvčata
a chlapci budou zpracovávat dílčí témata, například historii, společnou řeč nebo přírodu kolem nás, a sledovat podobné znaky
naší slovanské kultury. První žákovský workshop se uskuteční
příští rok na jaře v naší škole.
Text a foto: Hana Zapletalová

Objevovali svůj talent
Den otevřených dveří s názvem Objev svůj talent uspořádala
8. listopadu Střední odborná škola Educa. Cílem bylo představit
žákům základních škol a široké veřejnosti zdejší studijní a učební
obory a vyzkoušet si vlastní znalosti a dovednosti v praxi. Studenti
oboru cestovní ruch se ujali role průvodců, informatici předváděli
modelování v 3D tisku a počítačovou grafiku, se žáky oboru management sportu si návštěvníci vyzkoušeli pohybové aktivity a prodavači je nechali zabalit si dárek. Studenti čtvrtých ročníků prošli
fiktivními pracovní pohovory se zástupci firem z našeho regionu.
Šárka Nedělová, zástupkyně ředitelky

Od duchařiny k heraldice
Učitele a žáky partnerských škol z Itálie, Litvy, Rumunska, Španělska,
Turecka a Velké Británie, hostila na konci října Základní škola Komenského 66. Setkání bylo první společnou akcí ve dvouletém projektu
Erasmus+ nazvaném Written in Stone. První den hosté strávili v Praze.
Potom už týmy pracovaly na společných aktivitách, týkajících se
duchařských příběhů, heraldiky a tvorby vitráží. Odpolední program
patřil výletům do okolí. Žáci navštívili interaktivní výstavu v Expozici
klobouků, prohlédli si Štramberskou Trúbu, vyzkoušeli pečení štramberských uší i výrobu keramiky a hledali poklad na Starém Jičíně.
Radek Polách z Muzea Novojičínska žákům připravil zajímavou přednášku o erbech a heraldice. Příští projektové setkání nás čeká v březnu
2019 ve škole IES Cesar Rodriguez ve španělském městě Grado.
Alexandra Habdasová, učitelka

Novojičínský zpravodaj
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V rodném kraji TGM

Sextet+ v Toboganu
Sbor místního gymnázia Sextet+ vystoupil 17. listopadu po
boku významných osobností – herců Daniely Kolářové a Viktora
Preisse, lékaře profesora Pavla Pafka, ředitele Národního muzea
Michala Lukeše a Jiřího Pragera, prapravnuka Aloise Jiráska –
v mimořádném vydání pořadu Tobogan. Český rozhlas ho vysílal
v přímém přenosu z Pantheonu Národního muzea v Praze. Kromě
písní ze svého repertoáru sbor po oficiálním ukončení zazpíval
českou státní hymnu ve čtyřhlasé úpravě. Pořad si lze poslechnout
i zpětně, je uložen v audioarchivu na www.rozhlas.cz.
Text: Karel Dostál, foto: Jan Hána

Poslední víkend v říjnu, na který připadlo 100. výročí vzniku Československa, podnikli členové Klubu českých turistů, odboru Turisti, dvoudenní autobusový zájezd na jižní Moravu. Putování jsme
zahájili ochutnávkou vína ve Svobodné spolkové republice Kraví
hora. Poté jsme vystoupali k rozhledně s výhledy na Pavlovské
vrchy. Dál nás cesta vedla vinicemi přes Kobylí a Vrbice do Čejkovic
– městečka, kde první československý prezident prožil své dětství.
Večer jsme strávili prohlídkou Templářských sklepů a posezením
ve sklípku. Následující den jsme se vydali z Mutěnic cestou
T. G. Masaryka do jeho rodného Hodonína. Po prohlídce Muzea
TGM (na snímku) jsme se vydali zpět k domovu.
Text a foto: Ivan Čejka

Smýcený smrk – vánoční strom Ondrášku tleskal Ludwigsburg
Smrk, který musel ustoupit plynovému vedení, poslouží jako vánoční strom. Plynárenská společnost loni na podzim oznámila, že kvůli
zajištění ochranného pásma okolo svých sítí musí ve městě porazit
84 vzrostlé dřeviny. Na naléhání radnice rozložila kácení do několika
let, některé stromy se podařilo zcela zachránit.
„Díky dohodě není nutné část z nich pokácet okamžitě, a proto
některé můžeme využít jako vánoční stromy,“ řekla vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková. Po pečlivém zaměření a průzkumu
v terénu byly stromy, původně určené k likvidaci, rozděleny do čtyř
kategorií podle toho, kdy budou smýceny. „Jedenáct se nám jich podařilo před kácením uchránit,“ připomněl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Letos bude na Masarykově náměstí stát vánoční smrk z Dvořákovy
ulice. Dostane novou světelnou dekoraci v bílém provedení. Nová
světelná výzdoba rozzáří i Tyršovu ulici, část ulice Štefánikovy a Loučku. Klasické žárovky zde nahradí LED zdroje.
Marie Machková, tisková mluvčí

Brána hudbě otevřená
Již podvanácté ve dvouletých intervalech hostilo naše město celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta Musicae. Od 16. do
18. listopadu se v Beskydském divadle představilo 10 pěveckých
kolektivů z celého Česka, které změřily síly ve sborovém zpěvu. Absolutním vítězem se stal sbor Paleček z Prahy.
Pořádající Sdružení přátel sboru Ondrášek a pražská organizace
Nipos Artama, působící při Ministerstvu kultury ČR, připravily pro
více než 400 účastníků důstojný kulturně-společenský svátek. Soutěžní vystoupení doprovázely odborné semináře, diskuze s odbornou
porotou a nesoutěžní vystoupeními hostů – Ondrášku a NoTimers
z Nového Jičína a Moravských dětí z Holešova. Po sobotním závěrečném vyhlášení výsledků a následném galakoncertu vítězů se děti
mohly „vyřádit“ na diskotéce.
Nedělní ráno zaplnili všichni účastníci festivalu zdejší Masarykovo
náměstí. Společným zpěvem vyjádřili poděkování pořadatelům
i našemu městu za přátelskou atmosféru a péči, s jakou se u nás
setkávali. S ujištěním, že se zde za zpěvu festivalové hymny v listopadu 2020 opět setkáme, se sbory s Nový Jičínem rozloučily.
Josef Zajíček, sbormistr Ondrášku

Novojičínský zpravodaj

Do partnerského města Ludwigsburgu směřovala první zahraniční
cesta novojičínského sboru Ondrášek v nové sezoně. Od 17. do
20. října se místní náročné publikum mohlo celkem třikrát přesvědčit,
proč naši mladí pěvci pod vedením sbormistra Josefa Zajíčka nedlouho předtím sklízeli mimořádné úspěchy v dalekém Japonsku.
Téměř zaplněný evangelický kostel aplaudoval v pátečním podvečeru nejen Ondrášku, ale i sboru stuttgartského kostela svatého
Eberharda. Následující den dopoledne Ondrášek svým vystoupením
obohatil připomínku 50. výročí zhotovení kopie nám důvěrně známé
kašny s tančícím selským párem od našeho významného sochaře
a letošního jubilanta Franze Barwiga. Vystoupení ocenila početná
skupina našich krajanů i vrchní starosta Ludwigsburgu Werner Spec.
Vyvrcholením pětidenního turné se stalo spoluúčinkování v Beethovenově Deváté symfonii se Schillerovou Ódou na radost. Její
provedení ve velkém sále kulturního centra Forum bylo součástí
slavnostního koncertu k 60. výročí trvání Ludwigsburgského symfonického orchestru. Toto vynikající těleso pod vedením dlouholetého
uměleckého šéfa, profesora Siegfrieda Bauera, před čtyřmi lety
vystoupilo také v našem Beskydském divadle. Sklidilo velký aplaus,
stejně jako účinkující včetně Ondrášku na ludwigsburgském jubilejním
koncertu.
Pavel Wessely

Ondrášek u Barwigovy kašny v Ludwigsburgu.

Foto: Pavel Wessely
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Okresní hejtman Adam hrabě von Romer
Reformy státní správy přinesly hned v prvních letech panování císaře
Františka Josefa I. rozsáhlé změny. Zákon z roku 1850 zcela změnil
uspořádání krajů a okresů. Téhož roku bylo v Novém Jičíně zřízeno
okresní hejtmanství, pod jehož správu náležely obce v soudních okresech Nový Jičín, Fulnek a Příbor. Ve druhé instanci spadalo pod krajskou
vládu v Olomouci a ve třetí pod Moravské místodržitelství v Brně. Sídlo
hejtmanství se ve druhé polovině 19. století několikrát změnilo, stejně
jako jeho čelní představitelé. Mezi výrazné osobnosti patřil okresní
hejtman Johann Růžiczka, jenž byl na sklonku své desetileté kariéry
27. července 1880 jmenován čestným občanem Nového Jičína.
Šlechtic z Haliče
Historicky významným datem pro naše město
byl rok 1880, kdy byla slavnostně otevřena nová
budova krajského soudu, po vzoru Vídně zahájeno
budování okružní třídy a přišel sem mladý hrabě
Romer. Nastoupil nejprve na pozici místodržitelského konceptního praktikanta. Tento představitel
polské šlechty pocházel ze starobylé hraběcí linie
Romerů, která vlastnila statky v Inwaldu na území
tehdejší Haliče, dnešního Polska. Díky svým předkům měl vysoké společenské postavení. Dětství
a mládí prožil na rodových statcích a jako druhorozený syn hraběte Felixe se připravoval na kariéru
ve státních službách.
Po příchodu do Nového Jičína se osudy Adama
hraběte
Romer natrvalo spojily se dvěma významErb rodu Romerů
z nobilitačního spisu. nými šlechtickými rody. V Šenově u Nového Jičína
Foto: Österreichi- měli tehdy vlastní nájemní dům emeritní okresní
sches Staatsarchiv hejtman Franz Gumberz von Rhonthal a jeho manželka Julie rozená Hosch. Této šlechtické rodině patřily statky a hutě ve
Świętochłowicích, dnešním partnerském městě Nového Jičína.
Adam a Elisabeth
Gumberzové pronajali Adamovi hraběti
Romerovi jeden byt ve své šenovské rezidenci.
Zde strávil více než sedm let života a působení
na novojičínském hejtmanství. Záhy po příchodu do Nového Jičína se na zámku v Nové Horce
zúčastnil stříbrné svatby zemského místodržitele Felixe hraběte Vetter von der Lilie a jeho
manželky Idy rozené hraběnky Arz von ArzioWasegg. Je velmi pravděpodobné, že tato první
setkání s hraběcí rodinou Vetter von der Lilie
na novohoreckém zámku byla pro mladého
Adam hrabě Romer.
Foto: soukromý archiv hraběte novým životním impulsem. Zde se
Barbary Romer-Kukulské seznámil s krásnou hraběnkou Elisabeth a velmi brzy poté, v roce 1881, se s ní zasnoubil.
Svatba mladého hraběcího páru se konala
8. ledna 1882 na zámku Nová Horka v kapli
Povýšení svatého Kříže.
Mladá hraběnka Romer o rok později
obdržela Vysoký dámský šlechtický řád Hvězdového kříže. Elisabeth v mládí zastávala post
dvorní dámy císařovny Alžběty, známé jako
Sissi. Údajně až do čtyřiasedmdesáti let ráda
jezdila na koni. Od mládí si psala deníky, které
– uspořádány do dvou svazků – jsou nyní součástí Zámecké knihovny Nová Horka. Deset
Elisabeth hraběnka Romer. měsíců po svatbě se novomanželům RomeFoto: soukromý archiv
rovým v Šenově u Nového Jičína narodil první
Barbary Romer-Kukulské
syn a dědic Felix. Dva roky poté přišla na svět
dcera Maria. Následovali v roce 1885 druhorozený syn Karl a o sedm
let později v Novém Jičíně narozený syn Adam. Ten byl za druhé světové
války významnou postavou polského exilu v Londýně. Poslední syn
Rodrig se narodil již na Inwaldském panství.
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Okresní hejtmanství v Novém Jičíně okolo roku 1890.
Foto: Muzeum Novojičínska

Spokojená celebrita
Dne 8. května 1886 nastoupil na post vrchního inženýra okresního
hejtmanství v Novém Jičíně stavitel Ing. Hugo Skalda. V té době začal
s projektováním nové budovy hejtmanství na tehdejší Bürgergasse, přímo
navazující na objekt krajského soudu. Výsledkem se stala historizující
přístavba okresního hejtmanství, přiléhající k budově krajského soudu.
A právě sem se přestěhovala rodina Romerových.
Po smrti okresního hejtmana Leopolda Krükla v listopadu 1886 byl
vedením okresního hejtmanství pověřen Adam hrabě Romer. Stal se
jednou z celebrit města, hned vedle prezidenta krajského soudu a starosty. Jedna z mnoha významných událostí, jimž byl Adam hrabě Romer
osobně přítomen, se odehrála v roce 1889. Dne 28. prosince se zúčastnil
slavnostního otevření Městského muzea v Novém Jičíně.
Jeho osoba figuruje také při kondolenci města po tragickém úmrtí
císařovny Alžběty. V roce 1899 byl Adam hrabě Romer jmenován zemským místodržitelským radou. I přesto zůstal na postu okresního hejtmana a nepřešel na vyšší pozici do Brna. To ukazuje na jeho spokojenost
s místem v Novém Jičíně včetně pravidelných kontaktů s blízkými přáteli
na Novojičínsku. Mezi ně se řadili zvláště landkrabata z Fürstenbergu,
kteří tehdy pobývali na zámku v nedalekém Kuníně.
Symbol „Malé Vídně“
Adam hrabě Romer prožil v úřednické pozici v Novém Jičíně celých
24 let. Při svém odchodu věnoval městu nemalý obnos na stavbu
základů nové muzejní budovy a na zhotovení nového vitrážového okna
při Justýnské kapli zdejšího farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Jeho nástupce Josef Zwierzina byl uveden na post hejtmana 22. září
1904. Slavnostní rozloučení s končícím okresním hejtmanem Adamem
hrabětem Romer se uskutečnilo 12. října 1904 v hlavním sále novojičínské radnice. Zúčastnili se ho starosta města Wilhelm Gromann
a čelní představitelé průmyslu a samosprávy.
Po první světové válce a upevnění existence mladého polského
státu žila rodina hrabat Romerových stále v polském Inwaldu. Kontakt
s rodinou Vetter von der Lilie v nedaleké Nové Horce pokračoval, avšak
na rozdíl od volnosti pohybu za časů Rakouska-Uherska byl nově
omezen vznikem hranic nástupnických států – Polské a Československé republiky.
Adam hrabě Romer, c. a k. komoří a dvorní rada, pán na Inwaldu
a Zagórniku v Haliči, zemřel 13. března 1938. Jeho tělo bylo pohřbeno
v rodové hrobce na hřbitově farního chrámu Narození Nejsvětější Panny
Marie v Inwaldu. Skončila tím pouť jedné z významných osobností,
jež ovlivnily historické dění v Novém Jičíně a provedly ho bouřlivým
vývojem na sklonku 19. a počátku 20. století. Byl jedním ze symbolů
„Malé Vídně“ – města Nového Jičína.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
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Augustin Hückel – otec novojičínské prosperity
„Osmičkový“ rok 2018 přinesl spoustu připomínek historických
událostí a informací k významným momentům našich dějin. Bohužel,
vedle velkých mezníků 20. století zůstaly opomenuty důležité momenty století předchozího, jež přinesly obzvláště našemu městu významný impuls k rozvoji prosperity v novodobé historii.
Kupříkladu rok 1848 byl spojen nejen s nástupem mladého císaře
Františka Josefa. na trůn, revolucemi, vznikem národních gard
a prvních velkých svárů mezi dělníky a nastupujícími továrníky. Byl
také letopočtem, kdy zemřela osobnost natrvalo zapsaná zlatým
písmem do dějin našeho města. V příštím roce si připomeneme
220. výročí založení nejstarší kloboučnické továrny na světě, továrny
Johann Hückel’s Söhne, dnešní společnosti Tonak. Zmíněné výročí
by nebylo možné oslavit bez člověka, jenž společně s bratrem Johannem Nepomukem Hücklem po roce 1799 zakládal světově proslulou
kloboučnickou značku.
Vznik rodinného impéria
Augustin Thomas Hückel se
narodil 20. prosince 1786 ve
Fulneku do rodiny zdejšího kloboučníka Josefa Johanna
Hückla. Po povinném inspirativním vandru po Evropě se vrátil do rodného kraje a v roce
1808 – před 210 lety – se stal
kloboučnickým mistrem ve
svém rodišti. Následně v roce
1811 odešel za svým bratrem
do Nového Jičína. Dílnu provozoval na Dolní bráně, v bratrově
sousedství. Augustin Hückel se
oženil s Josefou Suzannou
Augustin Thomas Hückel.
rozenou Medlin. Z jejich manFoto: Státní okresní archiv NJ
želství vzešla spousta dětí. Nejvýznamnější byl Johann Albert Hückel, který se stal zakladatelem
průmyslové výroby klobouků v celém tehdejším Rakousku.
I když vznik značky Hückel se datuje již od roku 1799, kdy Johann
Nepomuk Hückel získal mistrovské právo kloboučnické v Novém
Jičíně, v rodinné hierarchii je důležitější jeho bratr Augustin. Později
vynikl nejen jeho syn Johann Albert, ale zvláště vnukové Augustin,
Johann a Carl. Právě oni se stali čestnými občany města a největšími
postavami této rodiny na přelomu 19. a 20. století.

Dům na Dolní bráně, kde byla nejstarší dílna Augusta Hückla.
Foto: Státní okresní archiv NJ
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Vrátí se busta?
Přesto, když byla na dioritovém podstavci v parčíku před továrnou
vystavena v roce 1933 bronzová busta Augustina Hückla, objevila
se na soklu velice výstižná slova: Augustin Hückel – zakladatel novojičínského kloboučnického průmyslu a letopočet 1799. Autorem díla
byl známý novojičínský sochař Leopold Hohl.

Busta Augustina Thomase Hückla z roku 1933. Foto: Muzeum Novojičínska

Busta po válce natrvalo zmizela.
Samotný parčík je dnes již jen torzem
před vstupem do areálu slavné kloboučnické továrny. Jeho nový vlastník o něj
zjevně nejeví velký zájem. Připomínkou
slavné Hücklovy továrny je pár betonových laviček s iniciály JHS (zkratka
Johann Hückel’s Söhne) a naštěstí
docela dochované kamenné zídky
a schůdky.
V archivu našich krajanů v Ludwigsburgu se nachází model zmíněné busty Kopie téže busty v krajanském
Augustina Hückla, o kterém jsme dosud muzeu v Ludwigsburgu.
nevěděli. Možná by mohl být inspirací,
Foto: Ruth Junkert
aby opět tato busta našla místo v našem
městě. V minulém století byla spousta
z nich zcela nesmyslně zničena
a odstraněna z veřejných prostranství.
Možná tento příspěvek navodí novou
vlnu zájmu o naše slavné dědictví – nejstarší kloboučnickou továrnu na světě.
Existuje nepřetržitě více než dvě století
a rovnat se jí může asi málokterý podnik
v dnešní České republice.
Logo firmy Tonak určené pro

Radek Polách, Muzeum Novojičínska oslavy 220. výročí založení.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Sobota 1. prosince v 19:00 h • Miloš Horanský: NEUMÍM JINAK
NEŽ LÁSKOU • Příběh Boženy Němcové, jejíž představu lásky
a mužského ideálu nedokázali 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 Krečmer: 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.
■ Úterý 11. prosince v 17:00 h • malý sál • VÁNOČNÍ KONCERT
• Účinkují žáci hudebního oboru ZUŠ. Předprodej od 3. do 5. 12.,
vždy od 14:00 do 17:00 h v ZUŠ.
■ 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
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.
■ Pátek 14. prosince v 19:00 h • ZVONY ZNÍ GLORIA • Adventní
koncert sboru Ondráš Nový Jičín, Pěveckého sboru Bílovec a Komorního orchestru Kopřivnice. Hlavní bod program – skladba Luboše
Fišera „Vánoční“ pro recitaci, sóla, sbor, varhany a orchestr.
■ Úterý 18. prosince v 16:30 a 19:00 h • VÁNOČNÍ KONCERT •
Účinkují žáci hudebního oboru ZUŠ. Předprodej od 3. do 5. 12.,
vždy od 14:00 do 17:00 h v ZUŠ.
■ Středa 19. prosince v 19:00 h • ONDŘEJ HAVELKA & JEHO
MELODY MAKERS: RHAPSÓDIE V MODRÉM • Vyprodáno.
Středa 26. prosince v 16:00 h • Trámový sál Žerotínského zámku
• ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT • Tradiční koncert Komorního orchestru
P. J. Vejvanovského. Jako host vystoupí Tomáš Prejda – trubka.
Připravujeme
■ Sobota 5. ledna v 15:00 a 18:00 h • 24. NOVOROČNÍ KONCERT
• Účinkují Ondrášek a jeho přípravné sbory.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ČERTÍ BRKO • Sobota 1. prosince – neděle 2. prosince
v 17:30 h • Pátek 7. prosince – sobota 8. prosince v 17:30 h • Nová
česká rodinná pohádka, ve které láska prochází i peklem. 99 min.
■ VDOVY • Sobota 1. prosince a pondělí 3. prosince ve 20:00 h
• Příběh čtyř žen, které nemají nic společného – kromě dluhů, které
jim zbyly z trestné činnosti jejich mrtvých manželů. Thriller, 129 min.,
titulky.
■ BOHEMIAN RHAPSODY • Neděle 2. prosince, úterý 4. prosince
a čtvrtek 6. prosince ve 20:00 h • Pondělí 3. prosince a středa
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5. prosince v 17:30 h • Neděle 30. prosince ve 20:00 h • Hudební
dráha i nekontrolovatelná životní spirála Freddieho Mercuryho.
130 min., titulky.
■ FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY • Úterý
4. prosince v 17:00 h • Sobota 29. prosince ve 20:00 h • Druhý
díl nového dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové.
Rodinné fantasy, 134 min., 2D dabing.
■ PO ČEM MUŽI TOUŽÍ • Středa 5. prosince ve 20:00 h • Hvězdně
obsazená česká komedie o věčném soupeření mužského a ženského
světa. 95 min.
■ SMRTELNÉ STROJE • Čtvrtek 6. prosince v 17:00 h a pátek
28. prosince ve 20:00 h 2D dabing • Pátek 7. prosince ve
20:00 h a středa 12. prosince v 17:00 h 2D titulky • Sobota 8. prosince ve 20:00 h a čtvrtek 20. prosince ve 20:00 h 3D dabing •
Dobrodružné fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita. Dobrodružné
fantasy, 128 min., titulky.
■ LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE • Neděle 9. prosince a sobota
22. prosince v 17:30 h • Výpravný film na motivy známé pohádky.
Rodinné fantasy, 100 min., dabing.
■ VE SPÁRECH ĎÁBLA • Neděle 9. prosince – úterý 11. prosince
ve 20:00 h • Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole.
Horor, 86 min., titulky,
■ DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH • Pondělí 10. prosince – úterý 11. prosince v 17:30 h • Středa 12. prosince – čtvrtek
13. prosince ve 20:00 h • Nová česká kriminální komedie navazující
na úspěšný televizní seriál. 90 min.
■ AQUAMAN • Čtvrtek 13. prosince v 17:00 h, sobota 15. prosince
a neděle 23. prosince ve 20:00 h 2D dabing • Pátek 14. prosince
ve 20:00 h a pondělí 17. prosince v 17:00 h 3D dabing • Neděle
16. prosince a středa 26. prosince ve 20:00 h, úterý 18. prosince
v 17:00 h 2D titulky • Největší podvodní dobrodružství všech dob
ze stáje DC Comics. Dobrodružné fantasy, 143 min.
■ SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY • Pátek 14. prosince, neděle
16. prosince a neděle 23. prosince v 17:00 h, pátek 21. prosince
ve 20:00 h 2D dabing • Sobota 15. prosince v 17:00 h 3D dabing
• Středa 19. prosince v 17:00 h 2D titulky • Dosud nepoznaný svět
Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Animovaný
akční, 120 min.
■ CREED II • Pondělí 17. prosince – úterý 18. prosince ve
20:00 h • Rocky Balboa se vrací v pokračování dramatu z boxerského
prostředí. Sportovní akční, 130 min., titulky.
■ TEN, KDO TĚ MILOVAL • Bio Senior • Středa 19. prosince ve
13:00 h • Komediálně laděná duchařská detektivka podle předlohy
Marie Poledňákové. Česká komedie, detektivka, 90 min.
■ BALON • Filmový klub • Středa 19. prosince ve 20:00 h • Rok
1979. Dvě východoněmecké rodiny se připravují na útěk na západ
v horkovzdušném balonu. Dramatický thriller, 120 min., titulky.
■ BUMBLEBEE • Čtvrtek 20. prosince a středa 2. ledna
v 17:30 h, sobota 22. prosince ve 20:00 h 2D dabing • Pátek
21. prosince a pátek 28. prosince v 17:30 h 3D dabing • Čtvrtek
27. prosince ve 20:00 h 2D titulky • Charlie dostane omláceného
žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee.
Akční dobrodružné sci-fi, 110 min.
■ ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU • Sobota
22. prosince v 15:00 h • Pátek 4. ledna – sobota 5. ledna
v 17:30 h • Nové dobrodružství oblíbených postaviček. Animovaná
komedie, 105 min., dabing.
■ GRINCH • Neděle 23. prosince ve 14:30 h • Čtvrtek 27. prosince
v 15:30 h • Neděle 30. prosince v 17:30 h • Vánoční zelený mrzout
se vrací v animované komedii od tvůrců Mimoňů. 90 min., dabing.
■ VÁNOCE A SPOL. • Středa 26. prosince – čtvrtek 27. prosince
v 17:30 h • Santa musí zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi pro
vitamin C, aby zachránil nemocné skřítky. Pohádková komedie,
99 min., dabing.
■ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL • Sobota 29. prosince
a čtvrtek 3. ledna v 17:30 h • Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí
kamarád Orm se vracejí v novém pohádkovém příběhu plném kouzel.
Animovaná komedie, 80 min., dabing.
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Prosinec 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 (19181938–1948-1968).
■ Do ledna 2019 • AKCE TĚLA III • Výstava členů výtvarného
spolku Arkáda.
Akce
■ Pondělí 3. prosince – pátek 14. prosince • VÁNOCE VE MĚSTĚ
• Program pro děti – vyprávění o Vánocích a vánočních zvycích,
praktické ukázky výroby tradičních vánočních předmětů, vlastní
tvorba, ochutnávky vánočního cukroví. Pouze pro přihlášené.
■ Čtvrtek 6. prosince v 16:30 h • Trámový sál • MÍROVÁ A PROPAGAČNÍ POSELSTVA KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD • Přednáška
Jiřího Juroka: Nová zjištění o udělení zahraničních řádů, cestovních
pasů a o záznamech o českých poselstvech Antonia Mariniho a Lva
z Rožmitálu v Burgundsku, Bretani a Španělsku aneb Co ani Alois
Jirásek nevěděl. Vstupné 30 Kč.
■ Středa 26. prosince v 16:00 h • Trámový sál • ŠTĚPÁNSKÝ
KONCERT • Tradiční koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského a hosta Tomáše Prejdy – trubka. Vstupné: od 4. prosince
v pokladně Beskydského divadla 120 Kč, na místě 150 Kč.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–16:00 h
Sobota, neděle, svátky 9:00–15:00 h
Vánoční otevírací doba
24. 12., 25. 12., 31. 12. a 1. 1. – zavřeno
26. 12. – 9:00–15:00 h
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Do čtvrtka 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.
■ Úterý 4. prosince – pátek 21. prosince • Výstavní síň Stará
pošta • ADVENTNÍ ČAS • Vánoční výstava Základní školy Komenského 68. Vernisáž 3. prosince v 16:00 h.
Akce
■ Sobota 1. prosince v 9:00 a 11:00 h • Městská knihovna • DEN
PRO DĚTSKOU KNIHU • S vánoční pohádkou Žabí příběhy a dětským
hraním a zpíváním v doprovodu žabí kapely. Vystoupení v 11:00 h
vhodné pro předškolní děti. Kapacita míst na obě představení je omezena, prodej pouze v městské knihovně. Vstupné 50 Kč.
Pondělí 3. prosince – neděle 23. prosince • Masarykovo
náměstí • VÁNOČNÍ JARMARK • Letáky s podrobným programem najdete ve svých poštovních schránkách.
■ Středa 5. prosince v 8:30 h • Masarykovo náměstí • DEN
S MIKULÁŠEM A SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU • Podrobnosti čtěte na straně …
■ Čtvrtek 6. prosince v 18:00 h • Klub Galerka • OPEN MIC •
Tradiční setkání hudebníků a jiných performerů. Vystoupí René Racek
Matlášek, Jiří Šámal, René Tesák Matlášek, René Souček, Zvláštní
zóny a odvážlivci z publika. Vstupné 20 Kč.
■ Pondělí 10. prosince v 18:00 h • Klub Galerka • LA VIE EN
ROSE... ANEB RŮŽE PRO KARLA • Literárně-hudební pořad věnovaný významnému životnímu jubileu dlouholetého člena Literárního
klubu, archiváře, historika, moderátora a milovníka sladké Francie
Karla Chobota. Vstupné 50 Kč, senioři 30 Kč.
Připravujeme
■ Úterý 1. ledna v 18:00 h • Masarykovo náměstí • NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ • Tradiční vítání nového roku.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstava
■ VÁNOČNÍ VÝSTAVA A PRODEJ DROBNÉ KERAMIKY • Pondělí
3. prosince – pátek 21. prosince (vždy v pracovní dny od 9:00 do
17:00 h) • vestibul SVČ Fokus • Dílka malých i velkých výtvarníků
a keramiků z kroužků. Od 3. do 5. prosince prodej vánoční keramiky
od několika členů kroužku pro dospělé.
Akce
■ MIKULÁŠSKÝ STOLNÍ TENIS • Neděle 2. prosince v 9:00 h •
SVČ Fokus • Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované
hráče různých věkových kategorií. Startovné 50 Kč za hráče.
■ DEN S MIKULÁŠEM • Středa 5. prosince • Masarykovo náměstí
• od 8:30 do 11:00 h program pro mateřské školy, od 13:00 do 15:00
h pro školní družiny a veřejnost a od 16:00 h pro širokou veřejnost.
V 17:00 h rozsvícení vánočního stromu.
■ VÁNOČNÍ SILOVÝ TROJBOJ • Pátek 14. prosince v 15:00 h •
SVČ Fokus • Soutěž v RAW silovém trojboji mládeže, mužů a žen.
Dřep, bench a mrtvý tah. Startovné 50 Kč.
■ O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ • Středa 19. prosince v 17:00 h
• SVČ Fokus • Kategorie: nejchutnější a nejhezčí. Své cukroví můžete
nosit od 17. 12. do 18. 12. do SVČ Fokus, z každého druhu 5 kusů.
■ BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA • Pátek 21. prosince • Podrobnosti
v rubrice Sport na straně 15.
■ VÁNOČNÍ DISCGOLF • Sobota 29. prosince • Podrobnosti
v rubrice Sport na straně 15.
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 4. prosince a čtvrtek 6. prosince, vždy v 17:00 h • hudební
sál ZUŠ • MIKULÁŠSKÉ KONCERTY
■ Úterý 11. prosince v 17:00 h • malý sál Beskydského divadla
• VÁNOČNÍ KONCERT
■ Úterý 18. prosince v 16:30 a 19:00 h • velký sál Beskdyského
divadla • VÁNOČNÍ KONCERT
Předprodej vstupenek na vánoční koncerty od 3. do 5. 12., vždy od
14:00 do 17:00 h v ZUŠ.
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
■ Středa 5. prosince – pondělí 31. prosince • galerie Návštěvnického centra • PUTOVÁNÍ S FOTOAPARÁTEM • (Kanada – Petr
Lenart, Laponsko – Petr Pšenica, Bajkal – Dušan Svoboda). Vernisáž
4. 12. 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.
• Stále v prodeji nástěnný a stolní kalendář města Nový Jičín na rok 2019.
• V prodeji stylové plechové hrníčky nejen pro Vánoční jarmark.
• Přepážka MHD v pracovní dny od 8:00 do 17:00 h –
o víkendech a svátcích uzavřena. Pozor, uzavřena
bude také od 21. 12 do 1. 1.!
• Už nyní si u přepážky MHD můžete vyřídit nové parkovací karty na rok 2019.
• V rámci expozice Generál Laudon si lze zapůjčit, případně koupit
společenskou strategickou hru Laudon.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h
Vánoční otevírací doba:
24., 25., 31. 12. a 1. 1. – zavřeno
26., 29. a 30. 12. – od 9:00 do 16:00 h
27. a 28. 12. – od 8:00 do 17:00 h
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Pozvánky
• Za sběrateli letos naposledy
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a jiných předmětů se uskuteční ve středu 12. prosince od 14:30 do 16:30 h
v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka. Pro sběratele to bude poslední
letošní příležitost doplnit svou sbírku nebo nabídnout přebytky. Vstupné bude dobrovolné.

Advent a Vánoce
• Zvony zazní Gloria
Vánoční koncerty s názvem Zvony zní Gloria, jejichž hlavním bodem
bude skladba „Vánoční“ pro recitaci, sóla, sbor, varhany a orchestr
od Luboše Fišera, uspořádají Pěvecký sbor Ondráš, Pěvecký sbor
Bílovec a Komorní orchestr Kopřivnice. První vystoupení se uskuteční
v neděli 9. prosince v 17:00 h v Kulturním domě v Příboře, zbývající
dvě proběhnou v Novém Jičíně – v pátek 14. prosince v 19:00 h
v Beskydském divadle a v sobotu 29. prosince v 18:00 h ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
• Advent a Nový rok s pěveckými sbory
Dva adventní a stejný počet novoročních koncertů uspořádají
v Novém Jičíně a okolí zdejší pěvecké sbory Puellae et Pueri a Sextet+. V předvánočním čase si je můžete poslechnout ve středu
12. prosince v 15:45 h na Masarykově náměstí a v pátek 14. prosince v 16:00 h ve Španělské kapli. Oba novoroční koncerty se
uskuteční v neděli 6. ledna – v 15:00 h v kostele svatého Michala
v Šenově u Nového Jičína a v 17:00 h v kostele svatého Michaela
v Sedlnicích.
• Sváteční atmosféra provoní školu
Vánoční jarmark s programem se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince od 15:00 do 17:00 h v Základní škole Jubilejní. Zahájí ho
pásmo koled v podání zdejších žáků, kromě toho si návštěvníci
budou moci prohlédnout a zakoupit výrobky dětí, ochutnat tradiční
dobroty a zpříjemnit si adventní odpoledne ve voňavé vánoční
atmosféře.
• Duchovní Podvečer se saxofonem
Podvečer se saxofonem, spojený se čtením úryvků z knihy Přišel
– zemřel – zvítězil věnované příběhům Ježíše z Nazareta, uspořádá
Církev adventistů sedmého dne v sobotu 15. prosince v 17:00 h
ve své modlitebně v Suvorovově ulici (naproti Technickým službám).
Vstupné bude dobrovolné.
• Ondrášek a Dřízgová společně
Novojičínský sbor Ondrášek a operní pěvkyně Eva Dřízgová
vystoupí na společném adventním koncertu, který proběhne v neděli
16. prosince v 15:00 h ve zdejším farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie. V jejich podání zazní díla Gallusova, Bachova a Michnova.
Vstupné činí 150 Kč, senioři, studenti a ZTP zaplatí 100 Kč, děti do
15 let budou mít vstup zdarma.
• V záři hvězdy Betlémské
Městská dechová hudba se svými hosty a Komorní sbor při farním
kostele vystoupí v pátek 28. prosince v 18:00 h ve zdejším kostele
Nanebevzetí Panny Marie. V programu nazvaném V záři hvězdy Betlémské zazní koledy a vánoční melodie známých autorů.
• Pohyblivý betlém ve Španělské kapli
Pohyblivý betlém si také o letošních Vánocích můžete prohlédnout
ve Španělské kapli. První příležitost budete mít při mši, která se
uskuteční v pondělí 24. prosince v 15:30 h, a pak vždy dopoledne
i odpoledne až do Nového roku. Po Novém roce bude betlém k vidění
pouze hodinu před a hned po mši nebo podle domluvy. Čas bude
před Vánocemi určen na dveřích Španělské kaple, na nástěnce u farního kostela nebo na www.fnj.cz.
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• Vánoční bohoslužby
Římskokatolická církev uspořádá bohoslužby v našem městě
v následujících termínech: Ne 23. 12. v 7:30 a 10:00 h (farní kostel),
Po 24. 12. v 6:45 h (farní kostel), 15:30 h (Španělská kaple),
23:30 h (farní kostel), Út 25. 12. v 7:30 a 10:00 h (farní kostel),
18:30 h (Španělská kaple), St 26. 12. v 7:30 h (farní kostel),
9:00 h (Žilina), 10:00 h (farní kostel), 18:30 h (Španělská kaple),
Ne 30. 12. v 7:30 a 10:00 h (farní kostel), 18:30 h (Španělská kaple),
Po 31. 12. v 15:00 h (farní kostel), Út 1. 1. v 7:30 a 10:00 h (farní
kostel), 18:30 h (Španělská kaple), Ne 6. 1. v 7:30 a 10:00 h (farní
kostel), 18:30 h (Španělská kaple).
Bohoslužby Českobratrské církve evangelické můžete navštívit
v Ne 23. 12. v 9:00 h, Po 24. 12. ve 14:00 h (s dětskou vánoční hrou),
Út. 25. 12. v 9:00 a v 10:45 h (Straník), Ne 30. 12. v 9:00 h
a Út 1. 1. v 9:00 h.
Církev adventistů sedmého dne uspořádá bohoslužbu
v So 22. 12. v 10:30 h v modlitebně v Suvorovově ulici 478 (naproti
Technickým službám).
• Za kulturou a zážitky k sousedům
Svátečně naladit se v prosinci můžete také v okolí našeho města:
■ V neděli 2. prosince od 8:30 do 13:30 h se v Hukvaldech uskuteční
tradiční Ondřejská pouť. Mše v hradní kapli svatého Ondřeje začne
v 9:00 h, mimo to bude vyhrávat Dechová kapela z Fryčovic. Hrad bude
přístupný zdarma. V podhradí můžete navštívit pouť se stánkovým prodejem zboží a občerstvení včetně proslulých hukvaldských preclíků
navlékaných na proutek.
■ Mikulášskou jízdu si užijete v úterý 4. prosince od 16:00 h na náměstí
v Příboře. Čekají na vás nebe a peklo, Ježíškova pošta a od 17:00 h hlavní
program s Pavlem Novákem. Přijede i kočár s Mikulášem a čertovskou
družinou a slavnostně se rozsvítí vánoční strom. V sobotu 8. prosince
od 8:00 do 12:00 h bude náměstí patřit Vánočnímu jarmarku, na němž
vystoupí děti z mateřských a základních škol a folklorních souborů. A do
třetice příborské náměstí – ve středu 12. prosince v 17:30 h se tady
můžete se sborem Schola připojit k akci Česko zpívá koledy.
■ V nabídce nechybějí ani živé betlémy. Snad nejpůsobivější svým
prostředím i provedením bývá ten v Dřevěném městečku rožnovského
skanzenu – letos se představení lidové hry o Ježíšově narození uskuteční
o víkendu 22. a 23. prosince, vždy v 17:00 h. V sobotu 22. prosince
v 15:00 h můžete živý betlém sledovat na náměstí v Příboře a ve středu
26. prosince v 15:00 h v Národním sadu ve Štramberku.

Klub rodáků a přátel města
Zveme členy a příznivce do klubových prostor na baště městského opevnění na tradiční vánoční
posezení s hudební produkci a sladkým obohacením v podobě
vánočních cukrovinek, každoročně připravených našimi členkami.
Termín upřesníme na webových stránkách a vývěskách. Zároveň
popřejeme pevné zdraví a hojnost darů bohyně Štěstěny našim
jubilantům. Výbor Klubu doporučuje návštěvu vánočních koncertů
Pěveckého sboru Ondráš a přeje pokoj všem lidem dobré vůle.

Výzva
• Začněte rok dobrým skutkem!
Charita hledá dobrovolníky ochotné připojit se k několika stovkám
koledníků Tříkrálové sbírky, kteří až k našim dveřím tradičně přinášejí
tříkrálové poselství a nabízejí možnost přispět na dobročinné účely.
Vítány jsou zejména děti, ale i dospělí, kteří by jim dělali doprovod.
Podrobnější informace získáte na e-mailu tks@charitanj.cz nebo na
telefonu 734 685 762. Na konci ledna čeká všechny koledníky odměna – společné setkání v kině Květen.

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Prosinec 2018

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

Přes vánoční svátky otevřeno
Novojičínský zpravodaj
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Alpicross opět v mlze

Laguna vyhrála Ligu mládeže!
Ploutvaři novojičínského klubu SP Laguna vyhráli 18. listopadu
v domácím bazénu finále 25. ročníku Ligy mládeže a obhájili tak loňské prvenství. Se zástupci dalších pěti nejlepších klubů České
a Moravskoslezské ligy po celý víkend soupeřili ve sprinterských,
vytrvalostních a dovednostních disciplínách s tlakovou lahví, k nimž
přibyly tři divácky velmi atraktivní štafety.
Novojičínský tým vybojoval 8 zlatých, 9 stříbrných a 8 bronzových
medailí a s celkovým ziskem 2 739 bodů obsadil první příčku. Pohár
pro vítěze mu předala Svatava Hajdová, ředitelka Základní školy
Komenského 68, kterou tito závodníci navštěvují.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Armwrestling na Dlouhé
I když se hřeben Svince opět zahalil mlhou, první listopadovou
sobotu se 44. ročníku závodu Alpicross zúčastnilo neuvěřitelných
106 malých i velkých běžců a běžkyň, kteří mohli vybírat ze tří
tratí. Jedna dívenka startovala dokonce v hlavním i dětském závodě! Všichni běžci si odnesli horolezeckou karabinu a diplom, výherci
navíc další drobné ceny a snad i dobrý zážitek z členitého běhu
v přírodě i doprovodného programu. Nejstaršímu závodníkovi bylo
65 a nejmladšímu 6 let. Vítěz hlavního závodu doběhl za 31 minutu,
nejkolébavějšímu to trvalo o necelou hodinu déle. K opékání buřtů
vlivem počasí nedošlo, ale lezecká stěna, lanovka a nízké lanové
dráhy, vícemístné dřevěné lyže a chůdy fungovaly a zázemí v chatě
Svinec bylo prima. Děkujeme závodníkům za účast a úctyhodné
výkony a městu Nový Jičín za finanční podporu. Výsledková listina
a fotky jsou k dispozici na facebookových stránkách závodu.
Text: Eva Chrobáková, foto: Helena Chrobáková

Přípravka zápasila
Turnaj mladých zápasníků ve volném stylu proběhl poslední říjnovou sobotu v tělocvičně na ulici Msgr. Šrámka. Zástupci domácího
oddílu v konkurenci 62 borců ve věku od šesti do jedenácti let vybojovali 17 medailí.
Na nejvyšší stupínek dosáhli Ondřej Szarowský, Tomáš Hantschel,
Vojtěch Kundrát a naše největší bojovnice Zuzana Jančová. Druhá
místa obsadili Vojtěch Vaculík, Jakub Čajánek, Michal Fedák, Kristián
Očka, Rostislav Janča, Patrik Škarka, Samuel Polášek, Matěj Staněk,
Jakub Fojtík a Tomáš Špetík, bronzové medaile získali Tadeáš Kundrát, Štěpán Polášek a Jan Staněk V hodnocení družstev skončil
Nový Jičín druhý, pouhé tři body za Lokomotivou Krnov.
Tentýž den se v Ostravě uskutečnilo závěrečné kolo ligy mužů ve
volném stylu. Sokol Vítkovice doma vybojoval osmý titul v řadě. Na
jeho zisku se podílel i odchovanec novojičínského oddílu Jiří Kopecký.
Roman Kopecký, trenér

Druhý ročník soutěže v páce, takzvaném armwrestlingu, se
uskutečnil 24. října v tělocvičně Základní školy Dlouhá 56.
O medaile bojovalo 45 žáků. Stejně jako loni se mezi nimi objevily
výrazné talenty, které šéf místního klubu „pákařů“ Jaromír Bělůnek rád přijal pod svá křídla.
Text a foto: Gabriela Šustalová

Kulturista na „bedně“
Dvojnásobného úspěchu dosáhl novojičínský kulturista Mohamed
El Saban na mezinárodní soutěži Grand Prix Pepa 2018, která proběhla 3. listopadu v Opavě. V konkurenci jedenácti domácích i zahraničních borců si v kategorii mužů do 90 kilogramů svým pózováním
vybojoval účast ve finále, kde navíc předvedl minutovou volnou
sestavu s hudebním doprovodem. To mu vyneslo třetí místo v jeho
hmotnostní kategorii a čtvrtou příčku ve skupině Masters, v níž se
hodnotí kulturisté nad 40 let.
„Je to pro mě obrovský krok kupředu. Na soutěž se sjeli mistři ze
šesti zemí. Přípravu, na kterou měli půl roku, jsem při své práci musel
zvládnout za pět týdnů. Zhubnul jsem při tom dvanáct kilogramů,“
svěřil se pětačtyřicetiletý kulturista původem z Egypta, jenž závodí
za opavský klub Pepa Sport.
Novojičínský zpravodaj

Sportovní pozvánky

Zuzana Jančová (v červeném dresu) svou kategiii vyhrála. Foto: Tomáš Janča

Novojičínský zpravodaj

• Zaběhejte si o vánočního kapra!
Sedmý ročník Běhu o vánočního kapra se uskuteční v pátek
21. prosince na Masarykově náměstí. Registrace mládeže
i dospělých proběhne od 15:00 do 16:00 h, start závodu bude
v 16:00 h. Vítěz každé kategorie dostane živého vánočního kapra
a všichni účastníci keramického kapříka. Startovné se neplatí.
• Vánoční discgolf s Bedřichem
Vánoční discgolfový Bedřich Smetana memoriál 2018 proběhne
v sobotu 29. prosince od 9:00 h ve Smetanových sadech. Turnaj
je určen začátečníkům i pokročilým hráčům. Speciální discgolfové
disky si lze zdarma zapůjčit na místě. Startovné 90 Kč.

15

Fotosoutěž čtenářů – 92. kolo
Více než dvacet došlých snímků v tomto kole, a přesto se porota jen stěží shodla na těch, které naplňují představy o originalitě a nápaditosti
– západ slunce nad Svincem přišel už nejméně osmkrát, hladina Čerťáku snad desetkrát. Omlouvám se za trochu kritiky, ale jsem přesvědčen,
že v našem městě je dost krásných pohledů a námětů, které ještě čekají na vaše zvěčnění. Problém je i v kvalitě. Kdyby fotografie se slony
neměla pouhých 200 kB, mohla být vítězným snímkem. Žádoucí je úroveň minimálně 1 MB.
1. místo obsadil Josef Bolcek, jehož snímek dokládá, jak krásný byl letošní podzim.
2. místo Radce Kusákové přinášejí sloni na náměstí. Dlažba možná zaúpěla, ale zřejmě to přežila.
3. místo patří Elišce Brunclíkové za snímek, rovněž ukazující nádherné barvy podzimu, ale přirozeně i dlouhé stíny.
Pavel Wessely
1. místo: Josef Bolcek

2. místo: Radka Kusáková

3. místo: Eliška Brunclíková

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 13. prosince ve 12:00 h
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 12/2018 vyšlo 23. 11. 2018, distribuce 28.–30. 11. 2018. V případě
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M. Machková. Vydavatel: město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Inzerce: G. Vyskočilová,
tel.: 777 367 085, e-mail: g.vyskocilova@samab.cz.Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Za obsah reklamy nese plnou
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