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Od kočárů k automobilům – 140 let bývalé Rotterovy továrny
Více na stranách 8 a 9.

Foto: Muzeum Novojičínska, Státní okresní archiv Nový Jičín
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Výzva Mládež kraji
Odstartoval druhý ročník programu Mládež
kraji, který mladým lidem od 13 do 26 let umožňuje získat finanční prostředky na projekty, které
zlepší a obohatí kulturní a společenský život
v našem městě. Na jejich realizaci je připraveno
100 tisíc korun, přičemž na jeden projekt je možné dostat nejvýše 40 tisíc. Program zajišťují Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje s Ministerstvem školství ČR, Střediskem
volného času Fokus a městem Nový Jičín. Projekty lze přihlásit
do 31. srpna na webu www.mladezkraji.cz. Výzva je vyhlášena podruhé, loni byly podpořeny projekty Coffee Cake festival, Tancování s Terezou a Generace XYZ. Více informací najdete také na
www.novyjicin.cz/mladezkraji.cz.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21

Ocenili úspěšné školáky

Chatu na Svinci město nekoupí
Město vzalo na vědomí nabídku Lyžařského klubu Svinec na
odkup rekreační chaty za 4,5 milionu korun, ale další kroky činit
nebude. Rozhodli o tom zastupitelé, kteří neodhlasovali žádnou
z variant usnesení, spočívajících v přijetí nebo odmítnutí nabídky,
případně v odkladu projednávání na zářijovou schůzi.
Názorovou roztříštěnost způsobil hlavně fakt, že byť se nemovitost nachází v turisticky atraktivní lokalitě, je k ní problematický
přístup a není zde kanalizace. Komunikace vedoucí k dolní sjezdovce je pouze dočasnou stavbou, jejíž užívání skončí v roce
2023.
„Pozemky pod silnicí vlastní několik soukromých osob a není
jisté, že budou mít zájem, aby cesta dále fungovala. Obnášelo
by to vynětí z půdního fondu, což stojí peníze. A pokud bude
nutné uvést komunikaci do původního stavu, zanikne nejen přístup
ke sjezdovce, ale přinese to další finanční zátěž,“ vysvětlil starosta
Stanislav Kopecký.
Klub se již obrátil na realitní kancelář. Předmětem prodeje má
být jen chata, kterou lyžaři pronajali a nynější nájemce zde provozuje hotel a pohostinství. „Z nabídky není zřejmé, jak by bylo
vyřešeno zázemí pro vlek a lyžařský areál, který zůstane ve vlastnictví klubu,“ poukázal místostarosta Václav Dobrozemský.
Marie Machková, tisková mluvčí

Senior Point, tedy kontaktní místo přátelské seniorům, bude od
letošního září působit v budově na Revoluční ulici 6. Dříve narození
si sem budou moci přijít pro podporu, popovídat si nebo požádat
o radu například při pořádání volnočasových aktivit.
Všechny nabízené služby budou bezplatné. Provoz bude zajišťovat
obecně prospěšná společnost Společně za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Novojičínský Senior Point bude v našem kraji
už čtrnáctý, v celém Česku jich působí pětadvacet. Bližší informace
o jeho provozu včetně pozvánky na slavnostní otevření uveřejníme
v zářijovém čísle Novojičínského zpravodaje.
Daniela Susíková, odbor sociálních věcí

Chtějí ukáznit bezdomovce

Nové zázemí na Čerťáku

Město hledá způsob, jak zabránit nepřizpůsobivým občanům
v pobytu na veřejných prostranstvích v jeho centru. Lidé bez domova
přespávají v keřích, vykonávají zde fyziologické potřeby, plochy znečišťují odpadky a obtěžují okolí nevhodným chováním.
„S Charitou, policií, strážníky, sociálním odborem a Technickými
službami jsme se dohodli na určitém postupu, protože vykázání
problémových osob a pokuty za přestupky nemají na jejich chování
žádný vliv,“ řekl starosta Stanislav Kopecký.
Radnice nechá upravit zeleň, aby neposkytovala bezdomovcům
soukromí. Městské pozemky budou častěji kontrolovat strážníci,
pracovníci Technických služeb budou bezodkladně uklízet staré
matrace, igelitové tašky a další odpadky, které po nepřizpůsobivých
lidech zůstávají.
Snahou je prostřednictvím terénního pracovníka Charity přimět
lidi bez přístřeší, aby se zdržovali poblíž azylového domu, kde najdou potřebné služby. „Funguje tady denní centrum i noclehárna,“
připomněl ředitel Charity Marcel Brož a vyzval spoluobčany, aby
zvážili, zda těmto lidem dávat peníze, když je většinou utratí za
alkohol.
Pomoci lze i jinak. Charita připravuje na září nový projekt, spočívající
v distribuci takzvaných nocleženek. „Kdo bude chtít, může lidem
bez domova zaplatit nocleh,“ objasnil Brož. Policie a strážníci rovněž
apelují na veřejnost, aby nepouštěla bezdomovce do bankovních
domů, kde pak přespávají a znečišťují prostory.
Marie Machková, tisková mluvčí

Na přírodním koupališti Čerťák vzniká nové zázemí pro návštěvníky.
Do příštího roku zde vyroste dřevostavba se sedlovou střechou, zahrnující kiosek s krytým posezením, sociální zařízení, sprchy a převlékací
kabinky. Náklady se pohybují okolo 7 milionů korun a město je v plné
výši financuje z vlastních zdrojů. Ještě letos chce zahájit i práce na
úpravě pláže za milion.
„Využili jsme toho, že pracovníci Lesů ČR kvůli opravám nádrž vypustili a místo je bez rekreantů. Začali jsme s demolicí starého bufetu
a výstavbou nového zázemí pro turisty, která by podle smlouvy se zhotovitelem měla trvat do června 2020. Jakmile správce vodního díla
odtěží ze dna sediment a opraví vypouštěcí zařízení i hráz, pustíme se
do úpravy pláže,“ uvedl místostarosta Václav Dobrozemský.
Pokud se Lesům ČR podaří v říjnu zahájit napouštění Čerťáku, rekreanti a rybáři by se na vyhledávané místo mohli vrátit už příští sezonu.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Na radnici byli oceněni žáci místních základních škol. Starosta
Stanislav Kopecký předal čestné uznání a drobný dárek všem,
kteří úspěšně reprezentují školu a Nový Jičín ve vědomostních
a sportovních soutěžích, a těm, kteří trvale dosahují výborných
studijních výsledků.
Text a foto: Marie Machková

Vznikne přátelský Senior Point

Z jednání samosprávných orgánů
14. schůze rady města 17. července 2019: Radní jmenovali
s účinností od 12. srpna 2019 novým ředitelem Technických služeb
města Pavla Tichého, který dosud zastával pozici vedoucího bytového odboru městského úřadu. Na obsazení pracovního místa
vedoucího bytového odboru bylo vypsáno výběrové řízení. Nový
vedoucí by měl nastoupit 1. září.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Požádáte město o dotace?

Chystáme Slavnost města

Programy pro poskytování dotací z městského rozpočtu pro rok
2019/2020 schválili zastupitelé. Na tento účel v roce 2020 poplyne
5,5 procenta daňových a nedaňových příjmů města z roku 2018.
Žádosti o podporu sportu, kultury, zachování a obnovu kulturních památek, volnočasových aktivit a domácí hospicové
péče bude možné podat od 2. září do 2. října 2019. Dodatečně lze
od 1. srpna do 30. září 2019 požádat o dotace na estetizaci objektů
a podporu životního prostředí – v posledním uvedeném případě
nejvýše 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu
do trvalého provozu. Pokud bude zařízení příslušenstvím novostavby,
začíná lhůta plynout nabytím účinnosti dokladu o povolení k užívání
stavby. Dva termíny jsou určeny pro podávání žádostí o podporu
sociální oblasti: od 2. září do 2. října 2019 u podprogramů B a C,
od 1. do 31. října 2019 u podprogramů A, D a E.
Více informací o vyhlášených programech na poskytování dotací
na www.novyjicin.cz, v sekci Samospráva – Dotace a NFV, nebo
na semináři určeném zejména žadatelům o dotace na podporu sportu, který proběhne ve čtvrtek 12. září v 15.30 h ve školicí místnosti
ve 3. patře městského úřadu v Divadelní ulici 1.
Markéta Kvitová, odbor školství, kultury a sportu

Letošní 26. ročník Slavnosti města Nového Jičína se uskuteční
6. a 7. září a bude ve znamení několika významných výročí –
220 let od založení továrny na klobouky TONAK, 140 let výroby pro
automobilový průmysl a 120 let od otevření Hotelu Praha.
Návštěvníci se mohou opět těšit na bohatý program, který bude
probíhat na Masarykově náměstí a jeho blízkém okolí. Chybět nebudou
dobový jarmark, vystoupení kejklířů a dalších účinkujících, workshopy,
dětská zóna, videomapping, v 10:00 a 15:00 h se uskuteční průvod.
V pátek 6. září od 19:00 h přivítáme Ivana Mládka a jeho Banjo Band,
ve 20:30 h se představí se svým programem zpěvačka Lenny. V sobotu
7. září od 18:45 h vystoupí Marie Rottrová – Lady Soul s hostem Petrem
Němcem v doprovodu Septet Plus Orchestra, ve 22:00 h zazpívá Ewa
Farna. Celodenní program zakončí slavnostní ohňostroj.

Kolik radnice přispěje v roce 2020
SPORT
18 643 000 Kč
Jednorázové sportovní akce
100 000 Kč
Sportovní činnost mládeže do 20 let
7 593 000 Kč
Sportovní činnost dospělých nad 20 let
4 250 000 Kč
Provoz, údržba a opravy sportovišť a sport. zařízení 6 700 000 Kč
KULTURA
1 147 000 Kč
Jednorázové kulturní akce
286 000 Kč
Celoroční činnost v kulturní oblasti
861 000 Kč
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK 574 000 Kč
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
860 000 Kč
Jednorázové akce
120 000 Kč
Celoroční činnost
740 000 Kč
SOCIÁLNÍ OBLAST
6 023 000 Kč
Sociální služby podle zákona o sociálních službách 5 093 000 Kč
Jednorázové akce
150 000 Kč
Celoroční činnost
180 000 Kč
Občané města v pobytových sociálních zařízeních
400 000 Kč
Dobrovolnictví podle zákona o dobrovolnické službě 200 000 Kč
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
287 000 Kč
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – dotace ex post
574 000 Kč
Malé domovní čistírny odpadních vod ve městě
287 000 Kč
Realizace ekologického vytápění v městské části Kojetín 287 000 Kč
ESTETIZACE OBJEKTŮ – dotace ex post
574 000 Kč
Celková částka
28 682 000 Kč

Radnice v péči restaurátorů
Místní radnice prochází renovací. Na budově ze 16. století nechalo
město restaurovat vnější i vnitřní kamenné prvky. Zásah spočívá
v jejich očištění a konzervaci, slepení odlomených dílů a vyplnění
spár a drobných defektů náhradním materiálem. Práce potrvají do
konce září. Přijdou na téměř 1,2 milionu korun, přičemž 845 tisíc
pokryje dotace Ministerstva kultury ČR, neboť radnice je nemovitou
kulturní památkou.
„Venkovní kamenné části budovy a ochoz radniční věže už jsou očištěné, teď je třeba vyspravit defekty. Uvnitř radnice necháme restaurovat
podlahu ve vestibulu, schodiště od prvního do třetího nadzemního
podlaží, parapety oken, obklady, pilíře a portály,“ přiblížil rozsah prací
Lumír Balaryn z organizačního odboru městského úřadu.
Některé renovované kamenné prvky jsou původní. Většina ale
pochází z minulého století, neboť budova prošla v roce 1930 výraznou
přestavbou. Nejcennějším restaurovaným artefaktem bude kamenný
erb města z roku 1613, zasazený ve zdi u centrálního schodiště.
Marie Machková, tisková mluvčí

Novojičínský zpravodaj

U této příležitosti vyhlašujeme soutěž O nejoriginálnější klobouk
Slavnosti města 2019. Registrace soutěžících proběhne 7. září
od 13:00 do14:30 h v označeném stánku na náměstí. Vítězné
dílo bude vyhodnoceno tentýž den v 17:15 h na hlavním pódiu.
Iva Pollaková, Městské kulturní středisko

Teplo můžete mít i v noci
Odběratelé tepla ze zdejších městských kotelen mohou změnit režim
dodávek. Dosud byla v noci od 22:30 do 5:00 hodin dodávka tepla
a teplé vody přerušována. Nyní mohou občané toto omezení zrušit.
Musejí však vyplnit dotazník, který jim zašle společnost Veolia Energie
ČR, jež tepelné hospodářství města provozuje. Tiskopisy budou k dispozici také v Návštěvnickém centru na Masarykově náměstí, kde lze
vyplněné dotazníky i odevzdat. Nebo je klient může donést do kanceláře
obchodního útvaru energetické společnosti v Anenské ulici, případně
zaslat na adresu firmy v Přerově.
„Před mnoha lety město na žádost občanů přistoupilo na noční odstávku dodávek tepelné energie do domácností a dalších objektů. Loni jsme
ale začali s výměnou dosluhujících plynových zdrojů za kondenzační
kotle. Ty mají nejen vyšší účinnost a nižší emise, ale vyžadují i jiný režim
provozu. Noční vypínání degraduje jejich výhody a snižuje životnost.
Také potřeby lidí se mění a celodenní dodávka tepla a teplé vody je
žádaným standardem,“ vysvětlil místostarosta Václav Dobrozemský.
Než se město rozhodlo prostřednictvím energetické společnosti oslovit občany, letos v zimě v některých svých budovách otestovalo nepřetržité dodávky teplé vody a vytápění s tím, že teplota vody v ústředním
topení byla proti dennímu režimu o 10 stupňů Celsia nižší.
„Od 23. ledna do 23. února jsme sbírali data ze sledovaných objektů
a porovnávali je se spotřebou energie v minulých letech za shodných
klimatických podmínek. Výsledky měření z bytového domu Dlouhá 19
jsme zároveň konfrontovali s náklady na vytápění a teplou vodu v sousedním paneláku, kde noční vytápění nebylo spuštěno. Zjistili jsme,
že noční tlumené vytápění nezpůsobuje nárůst nákladů,“ řekl vedoucí
bytového odboru radnice Pavel Tichý.
Občané si nyní mohou v dotazníku, který je třeba doručit do
30. srpna provozovateli tepelného hospodářství nebo do Návštěvnického centra, zvolit variantu, která jim vyhovuje – ponechání stávajícího
stavu, nebo zajištění nepřetržité celodenní dodávky tepla a teplé vody.
Marie Machková, tisková mluvčí

Prodej ovoce z městských stromů
Město Nový Jičín vlastní pozemky, na kterých rostou ovocné stromy. Jedná se o ovocné sady v parčíku Palackého pod gymnáziem
a v lesoparku na Skalkách, ale též o menší skupiny stromů nad parkovištěm u Čerťáku nebo jednotlivé plodící ovocné stromy ve veřejné
zeleni. Od roku 2010, kdy rada města schválila výši poplatku
30 korun za strom, je ovoce z těchto stromů na základě povolenky
vydávané odborem životního prostředí „prodáváno“. Znamená to,
že vlastník prostřednictvím správce městské zeleně povoluje žadateli
sběr ovoce z konkrétního stromu a ve stanoveném termínu za poplatek. Tyto stromy jsou označeny cedulkou „Prodáno“.
Olga Kubálková, odbor životního prostředí
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Odpady už jen s QR kódy

Město bude svítit úsporněji

Jak jsme opakovaně informovali v předchozích číslech Novojičínského zpravodaje, zavádíme při svozu směsného komunálního
odpadu QR kódy. Na popelnicích a kontejnerech byly umístěny bílé
nálepky s adresou a druhem nádoby. Od srpna budou Technické
služby vyvážet jen takto označené nádoby.
Připomeňme, že nový systém bude evidovat objem nádoby,
adresu jejího umístění, skutečnou průměrnou hmotnost odpadu
a naplněnost v každé obsloužené nádobě daného svozu. Pokud
se na nádobě patřící k nemovitosti taková samolepka nenachází,
je třeba obratem kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí.
Pro 5 trvale přihlášených osob na dané adrese je přidělena
1 popelnice o objemu 110 litrů, zatímco kontejner o objemu
1 100 litrů připadá na 23 až 46 osob. Pokud nádoba nebyla označena kvůli překročení uvedeného limitu, uživatel nepožádal o výjimku a nádobu přidělily Technické služby, je třeba obrátit se na
vedoucího střediska odpadů Petra Slotíka, tel. 556 764 835,
e-mail odpady@tsnj.cz a požádat o zajištění odvozu nevyužité nádoby.
Další informace poskytne Marta Kiššová z odboru životního prostředí městského úřadu, kancelář č. 306, tel. 556 768 365, e-mail
mkissova@novyjicin-town.cz.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Dotaci ve výši 2 miliony korun získalo naše město
letos od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze Státního programu na podporu úspor energie Efekt. Prostředky použije na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.
Projekt spočívá ve výměně 448 kusů stávajících svítidel, jejichž
stáří se pohybuje okolo 25 let, za LED svítidla s regulovatelným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkové ovládání. Město
by tak mělo ročně uspořit 133 MWh, což odpovídá 44 procentům
dosavadní spotřeby energie v dotčené části veřejného osvětlení.
Výměna začala v červnu a potrvá do října, celkové výdaje dosáhnou
5,4 milionu korun.
Probíhající modernizace navazuje na projekt z loňského roku, kdy
proběhla výměna 483 zastaralých svítidel. Také na ni radnice získala
dvoumilionovou dotaci.
Pavel Hurta, odbor rozvoje a investic

Žáci zachytili vzpomínky

Do zámku přes náměstíčko
Město zahájilo přestavbu prostoru před Žerotínským zámkem.
Jeho dosavadní podoba pochází ze sedmdesátých a osmdesátých
let minulého století. Dlažba, vodní plochy i mobiliář byly ve špatném
technickém stavu. Vstup do zámku bude nově tvořit kruhové náměstíčko s kašnou, kamennou zídkou a chodníky.
Na zámecké nádvoří povede nové centrální schodiště. Součástí
úpravy bude i doplnění zeleně a osvětlení. Stavební práce by měly
skončit v září a přijdou na více než 3 miliony korun. „Projekt jsme
chtěli realizovat už loni. Zhotovitelé ale neměli o zakázku zájem,
proto jsme museli zadávací řízení opakovat. Až letos v červnu se
nám podařilo stavbu zahájit,“ řekl Michal Hub z odboru majetku
a investic.
Vstup do zámku bude úplně nový. Nevzhledný bazének nahradí
kruhová kašna. Okolo ní povedou dva půlkruhové chodníky doplněné
lavičkami. Hlavní schodiště bude nově kamenné, stejně jako opěrná
zídka u chodníků. Kolem kašny bude kamenná dlažba. „Původně
použité materiály byly nevhodné a neladily s okolní historickou architekturou,“ dodal Hub.
Marie Machková, tisková mluvčí

Školáci z Komenského 66 zaznamenali vzpomínky Oldřicha Sobka.
Foto: Alena Bolomová

Žáci čtyř novojičínských a jedné základní školy ze Studénky se
zapojili do projektu organizace Post Bellum a zaznamenali celoživotní
vzpomínky pamětníků ze svého sousedství. Práce na téma Příběhy
našich sousedů na konci školního roku prezentovali před odbornou
komisí v aule zdejší radnice.
Porota vyhodnotila jako nejlepší práci týmu Základní školy TGM
ve Studénce, který zaznamenal vzpomínky Jany Ottové, sestřenice
kardinála Tomáška. Mimo jiné vzpomínala na svého strýce Josefa
Huba, člena odbojové organizace Obrana národa, jenž za druhé
světové války zemřel v koncentračním táboře.
„Ocenění patří všem školákům, neboť se jim podařilo zachytit pět
unikátních svědectví o dobách minulých a o osudech lidí z našeho
regionu,“ uvedla Oldřiška Navrátilová z odboru školství, kultury
a sportu.
Marie Machková, tisková mluvčí

Olympiáda před vysvědčením

Vstup do Žerotínského zámku mění svůj vzhled.
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Foto: Marie Machková

Těsně před rozdáním vysvědčení se v Základní škole Tyršova
sportovalo. Proběhla zde tradiční předprázdninová olympiáda.
Komplikací sice byla momentální vlna veder, ale vše jsme díky
zkušeným a ochotným kantorům zvládli na jedničku. Také chyběl
před rokem nejobsazenější stolní tenis, neboť v hale v Loučce
opravovali světla. Přesto byl letošní 19. ročník velmi úspěšný. Do
individuálních nebo kolektivních sportů – atletiky, přehazované,
florbalu, malé a dívčí kopané – se zapojilo bezmála 180 děvčat
a chlapců.
Milan Konečný, učitel
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Na Bečvě? Výtečně!

Našlapaný program ve škole v přírodě v Prostřední Bečvě si
na konci června užili žáci třetích a čtvrtých ročníků Základní
školy Jubilejní 3. Setkali se s místním hasičem a absolvovali
taneční program zumby s Vendou. Přišli mezi ně i psí obranáři
a agiliťáci ze Základního kynologického klubu Nový Jičín. Děti
si mohly čtyřnohé kamarády pohladit a vyzkoušet dráhy i překážky v psím tandemu. Zajímavý byl také výlet do Světa kamenů
a výrobny svíček v Rožnově pod Radhoštěm, zakončený jízdou
na koni a kouzelným lesem na ranči Bučiska. Následující den
byl ve znamení zálesáckých dovedností s netradičním trojbojem.
Vlastnoruční opečení buřtíku nepokazila ani divoká bouřka,
která se přehnala nad Beskydami. Náš pobyt utekl jako voda.
S řízkem v bříšku a pozdravem „Ahoj, Bečvo!“ jsme zamířili
domů.
Text: Jarmila Chupíková, foto: Daniela Madziová

Vzduchoplavci a cirkusový týden
Týden plný nezapomenutelné zábavy, přátelství, vzájemné důvěry a nových aktivit má za sebou místní spolek Vzduchoplavci. Tak
jako v minulých letech pořádá i letos dva prázdninové tábory pro
lidi s kombinovaným postižením.
Červencové dobrodružství se ve Velkých Karlovicích neslo v cirkusovém duchu. Klienti ve věku od 6 do 46 let s různými druhy
handicapu si společně s vedoucími užívali stavbu cirkusového
šapitó, vyzkoušeli si práci artistů či krotitelů divoké zvěře, soutěžili
v mnoha disciplínách a dokonce zvládli náročný výšlap na Pustevny.
Tábor, spojující klasické letní aktivity s novými zážitky s přihlédnutím k handicapu účastníků, zároveň umožnil zasloužený
týdenní odpočinek všem rodičům a pečujícím, kteří mohli v klidu
relaxovat. Spokojené a upřímné úsměvy všech zúčastněných
naznačují, že už teď se všichni těší na další turnus pořádaný
v polovině srpna. Tentokrát bude ve znamení populárních televizních pořadů a seriálů.
Jan David, hlavní vedoucí tábora a předseda spolku

Nezapomenutelný výlet do světa cirkusu.

Foto: Jan David

Hückelové opět doma!
V letošním roce si připomínáme 220. výročí příchodu Johanna
Nepomuka Hückela do Nového Jičína. Roku 1799 se zde stal
kloboučnickým mistrem a zahájil tak tradici výroby plstěných
klobouků, jejímž pokračovatelem je nyní akciová společnost
TONAK. Dvanáctého července zavítala do našeho města Nicole
Hückel (na levém snímku), která je pokračovatelkou rodové linie
Augustina Hückela. Její předkové přes 60 let žili v jedné z nejstarších vil zbudovaných v letech 1880–1882 přímo nad továrním
komplexem. Nicole již několik let spolupracuje s Muzeem Novo-
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jičínska na kompletaci podkladů k Hückelovým vilám a historii
rodinné značky. Pro potřeby nové publikace, která vyjde letos
v září, poskytla několik rodinných fotografií exteriérů a interiérů
těchto kulturních památek. Vpravo je jeden ze zapůjčených
snímků, zachycující pradědečka Friedricha Hückela. Na zářijovou Slavnost města přijedou další příslušníci rodiny Hückelů,
aby si připomněli místa spojená s jejich dětstvím a rodinným
odkazem.
Text: Radek Polách, foto: Radek Polách a archiv Nicole Hückel
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Na výpravě u sousedů

Prázdninové Nízké Tatry

Poznávacího zájezdu do Rakouska a Německa se ve druhé
polovině června zúčastnilo 36 žáků Základní školy Tyršova se
svými učiteli. Na výpravě do německy mluvících zemí jsme si prohlédli malebný Salzburg, z vesničky Gramais jsme podnikli túru
k vodopádům, líbily se nám zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau nebo městečko Füsse. Spoustu zábavy jsme zažili
v Legolandu v německém Günzburgu. Po Bodamském jezeře
jsme pluli lodí na květinový ostrov Mainau, navštívili jsme i Kostnici.
V poslední den jsme se koupali v termálech ve městě Reutte.
Text: Zuzana Kozárová, foto: archiv školy

Volné červencové dny jsme v Klubu českých turistů, odboru
Turisti, využili k pětidennímu zájezdu do Nízkých Tater. Vystoupali
jsme na Salatín, Ohniště a Kráľovu hoľu, lanovkou se vyvezli na
Chopok a dále pokračovali už „po svých“ na Ďumbier, odkud
byly nádherné výhledy na Vysoké Tatry, Roháče, Malou a Velkou
Fatru, Chočské vrchy či Liptovskou Maru. Navštívili jsme Vrbické
pleso, které je největší v Nízkých Tatrách. Někteří stihli i relaxaci
v termálních bazénech nebo přírodním koupališti v Liptovském
Jánu. Neopomenuli jsme zavítat do Demänovské jeskyně slobody,
Stanišovské a Demänovské ľadové jeskyně.
Text: Vlasta Čejková, foto: Ivan Čejka

Ortéza namísto vozíku

Připravují se s Mensou

Osobní asistenci zdejšího Centra pro zdravotně postižené už pět
let využívá mladá žena, jež následkem změny zdravotního stavu
ochrnula na pravou ruku i nohu. Osobní asistentky s ní po celou
dobu jezdily na vycházky s invalidním vozíkem. Žena je navíc nevidomá, přesto má sílu na sobě pracovat.
Jako první začala využívat novou speciální ortopedickou ortézu,
která jí umožňuje pohybovat se venku za pomoci berle. Bezpečnou
chůzi s ní nacvičuje osobní asistentka Kamila Cabáková. Během
chůze ji přidržuje a mladá uživatelka jí plně důvěřuje. Zdravý člověk
si plně neuvědomí, jaké je to pohybovat se jen na invalidním vozíku.
Žena může vzpřímeně chodit, lépe se jí dýchá, prokrvuje a posiluje
celé tělo a získává větší sebevědomí. S osobní asistentkou může
v parku nebo cukrárně procvičovat logopedii a zapojit hmat při
poznávání okolního světa. Život je přece stále ještě před ní, tak proč
ho neobjevovat i z jiné perspektivy!
Pavlína Prosová, osobní asistentka

Přípravu žáků na budoucí profesní uplatnění ve světě po čtvrté
průmyslové revoluci považuje Základní škola Komenského 68 za
svůj hlavní úkol. Nezbytným předpokladem jeho naplnění je modernizace didaktických postupů, jakými jsou konstruktivismus, projektové a badatelské učení, využití informačních technologií,
angličtina jako přirozená součást výuky, programování a algoritmizace.
Zdejší učitelé se proto druhým rokem zapojili do projektu Mensy
ČR nazvaného Škola 4. Třináct z nich se o prázdninách zúčastnilo
letní školy v Malenovicích, zaměřené na individualizaci výuky,
matematickou gramotnost a rozvíjení kreativního myšlení u nadaných dětí. Další letní školu, tentokrát věnovanou digitalizaci
výuky, uspořádala společnost Microsoft v Žítkové. Naši pedagogové patří mezi její tradiční účastníky.
Svatava Hajdová, ředitelka školy

Osobní asistentka Kamila Cabáková (vlevo) se svou klientkou.
Foto: Pavlína Prosová

Zvládnout náročnou výuku žákům pomáhá i projekt Mladý laborant.
Foto: archiv školy
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Když to o prázdninách fičí...
Do prázdninové nabídky Střediska volného času Fokus patří několik
posledních let příměstský tábor s názvem Letní fičák. Letos to tady
bude „fičet“ dokonce třikrát. Ve dvou červencových turnusech se
tábora zúčastnilo přes 60 dětí, na dalších 30 táborníků se těšíme
poslední prázdninový týden.
Pro děvčata a chlapce je na každý den připraven rozmanitý program – soutěže, sport, hry, kvízy, tanec a tvoření. Děti si skvěle užily
například Letní olympiádu na stadionu, Talentování, sportovaly na
Skalkách a ve Smetanových sadech, tvořily a soutěžily na Lamberku,
zahrály si bowling a badminton, nechyběla ani odpolední siesta
s promítáním filmových trháků.
Dva kmeny – Kalabau a Malakal – devět dní, osm nocí, desítky
výzev, stovky strategií, nespočet intrik. Devětadvacet účastníků, ale
pouze jeden se může pyšnit titulem Robinson pro rok 2019. Stala
se jím šestnáctiletá Natálie Sikorová. Třetí ročník letního tábora

Robinsonova výzva se konal počátkem července na základně Hadinka v Klokočově. Jeho mladí účastníci prožili na vlastní kůži, co znamená přežít, bojovat za kmen i sám za sebe.
Na Hadince se potkaly také filmové štáby dětí ve věku od 8 do
15 let. Staly se součástí filmů Já padouch, Ledové království, Madagaskar či Avengers. Díky sledovanosti jednotlivých snímků byli nejlepší z nich oceněni filmovými Oscary. Celkem 50 malých režisérů,
kameramanů, střihačů, fotografů a dalších členů filmového štábu si
užilo spoustu zábavy, her a týmové spolupráce. Své místo na chodníku slávy si zasloužil každý z nich.
Radka Hrubá, Hana Lysáčková a Monika Vindišová

Radnice podpořila myslivce
Finanční příspěvek na svou činnost obdržel Myslivecký spolek
Borky-Žilina od města Nového Jičína. Spolek ho použil na nákup
krmiva, osiva a materiálu pro krmná zařízení. Například zasetá
kukuřice a jetel slouží k obohacení stravy zvěře. Na snímku členové
mysliveckého spolku plejí políčko s vysetými plodinami.
Text a foto: Vladislav Horuta

Mladí filmaři právě vyměnili červený koberec za táborák.Foto: archiv SVČ Fokus

Přes Jeseníky na Sněžník
Čtyřdenní zájezd do nejvyšších moravských hor uspořádal počátkem července novojičínský Klub českých turistů, odbor TJ. Plán
byl jednoduchý – pod vedením horského vůdce Tomáše Meissela
projít během dvou dnů hlavní hřeben Jeseníků z Karlovy Studánky
přes Ovčárnu, Švýcárnu do Červenohorského sedla a odtud přes
Vřesovou studánku, Vozku a Keprník do Ramzovského sedla.
Následoval výstup z polské strany na Králický Sněžník (na snímku)
a sestup do Stříbrnic. Poslední den jsme věnovali návštěvě přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a zámku, Muzea papíru a termálního areálu ve Velkých Losinách. Více o našich akcích na
https://www.kctnovyjicin.cz/kompletni-plan-akci.
Jiří Pauk, Klub českých turistů, odbor TJ

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Je ta exekuce vůbec oprávněná?
V mnoha případech ochrany spotřebitelů, jimiž se ve své praxi zabývám, vystupuje společný fenomén. Jsou jím spotřebitelské úvěry.
Tak i pan H. uzavřel smlouvu o půjčce. Nesplácel včas. Opakovaně
dostal od nejmenované úvěrové společnosti výzvu k zaplacení úvěru,
až se ve všem, jak se říká, ztratil a přestal mít přehled, kolik vlastně
celkem musí zaplatit. Zprvu malý spotřebitelský úvěr ve výši 17 tisíc
korun na nákup televizoru nabyl nebývalých rozměrů a po zhruba osmi
letech má pan H. spočítáno, že již zaplatil neuvěřitelných 170 tisíc!
Není proto divu, že když mu přišla další výzva k zaplacení
11 tisíc korun, měl tendence skočit z okna. Obrátil se na mne se žádostí
o pomoc. Nároky úvěrové společnosti se zprvu jevily jako oprávněné,
nicméně následně po důkladnějším seznámení s případem vyšlo
najevo, že exekuce vedená vůči panu H. je nezákonná. Proč?
Někdy počátkem tisíciletí začaly úvěrové společnosti sjednávat
v úvěrových smlouvách takzvané rozhodčí doložky. Následné spory
o tom, zdali je dluh zaplacen či nikoliv a zejména, zdali smluvní pokuty
podle úvěrových smluv jsou oprávněné, mnohdy nerozhodovaly české
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soudy, ale soukromí rozhodci. Ti bez dalšího velmi rychle rozhodli o tom,
že smluvní pokuty a nároky úvěrových společností jsou oprávněné. Rozhodčí nález se stal podkladem pro exekuci a exekutor ji mohl zahájit.
Lidé se tak dostávali do dluhové pasti a spláceli náklady řízení, exekuční
náklady, smluvní pokuty, úroky a samotnou jistinu dluhu. Pokud nespláceli, jejich dluh stále narůstal. Následoval často osobní bankrot, velmi
těžká životní situace.
Jak z této šlamastiky ven? Ve většině obdobných případů je nutné
zaměřit se na znění úvěrové smlouvy a takzvané rozhodčí doložky v ní
sjednané a poté napadnout exekuci žalobou na její zastavení. Soud
exekuci zastaví, navíc bude možné požadovat neoprávněně vymáhané
částky zpět, nejsou-li již promlčeny.
Pro pana H. bylo úlevou už jen to, že mu žádný další dluh nebude
vznikat či narůstat. Vše bylo jednou provždy skončeno, navíc může
očekávat vrácení nezákonně zaplacených nákladů exekuce a smluvních
pokut.
Tomáš Panáček, advokát
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Prezident Václav Havel v Novém Jičíně
Tak zněl titulek na první stránce Novojičínského zpravodaje před
dvaceti lety. Bylo to v srpnu 1999, kdy do našeho města během
krátké cesty po novojičínském okrese zavítal první prezident České
republiky Václav Havel. V roce 1997 vedení radnice usilovalo o jeho
návštěvu u příležitosti celorepublikového zahájení zářijových Dnů
evropského historického dědictví, jímž bylo naše město pověřeno.
O necelé dva roky později se Nový Jičín této prezidentské návštěvy
skutečně dočkal.
Onoho 25. srpna okolo poledne přivítal Václava Havla jménem
všech občanů tehdejší starosta Pavel Wessely, kytici na uvítanou
předala místostarostka Jarmila Švubová, zpěvem vítal sbor Ondrášek. Po představení členů vedení a radních města poděkoval pan
prezident za vřelé přijetí občanům, kteří téměř zaplnili zdejší Masarykovo náměstí.
Starosta předal vzácnému hostu klobouk jako symbol našeho
města. Po procházce náměstím a krátkém zastavení v jeho středu
– zde se zajímal o historii města, jeho hlavní chrám a podobně – se
pan prezident, spolu se starostou a zároveň autorem této vzpomínky,
odebral do budovy Staré pošty, kde proběhla tisková konference.

Prezident se na náměstí zdraví s obyvateli města.

Foto: Vladimír Horák

Poté odjel do nedalekého Štramberku, kde v hotelu Gong přenocoval.
Připomínka historické návštěvy bude součástí oslav 30. výročí
sametové revoluce v neděli 17. listopadu ve 14:00 h. Opět zde
vystoupí pěvecký sbor Ondrášek a odehraje se představení „Václav
Havel v Novém Jičíně v roce 1999.“
Pavel Wessely

Byli jste u toho?
Obracíme se na občany se žádostí o zapůjčení dobových fotografií a videí z návštěvy Václava Havla v Novém Jičíně 25. srpna
1999 a z událostí 17. listopadu 1989. Tyto materiály budou s vaším
svolením využity během vzpomínkové akce 17. listopadu letošního
roku na Masarykově náměstí.
Materiály lze poslat do 15. září 2019 poštou na adresu Městské
kulturní středisko, Masarykovo náměstí 20, 741 01 Nový Jičín,
e-mailem na dendisova@mksnj.cz nebo osobně na podatelnu
Městského kulturního střediska na výše uvedené adrese. Fotografie a videa je nutné označit jménem a příjmením autora, abychom mohli jeho jméno zveřejnit.
Děkujeme za vaši ochotu podílet se na této vzpomínkové události.
Václav Havel s tehdejším starostou Pavlem Wesselým. Foto: Vladimír Horák

Ve stopách klempíře Rottera

„Otec zakladatel“ Josef Rotter.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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V horkém létě roku 1879
přišel do Nového Jičína
vídeňský klempíř Josef Rotter
(1856–1932). Požádal zdejší
okresní hejtmanství o udělení
živnostenského listu na živnost klempířskou. V září 1879
byla jeho žádost kladně vyřízena. Rotter si pronajal dílnu
o ploše 40 čtverečních metrů
ve dvoře domu číslo popisné
657, pořadové číslo 20 v ulici
Dolní brána. Dne 4. října 1879
ve své dílně zahájil provoz.
Zhotovoval běžné klempířské zakázky a vyráběl také
kočárové svítilny. Postupně
zaměstnával 20 dělníků, kterým týdně vyplácel 3 až 4 zlaté.

Malý kousek Vídně
Josef Rotter přinesl do Nového Jičína i kus Vídně, doslova i v přeneseném smyslu slova. Z metropole císařství si přivedl několik
spolupracovníků a zavedl do obchodní praxe „vídeňské způsoby“.
Když ubývalo práce, pozdě odpoledne vytáhl vůz, naložil na něj
sud s 50 litry vína, zapřáhl koně a rozjel se za svými zákazníky.
Když se po několika hodinách vracel s prázdným sudem, měl
kapsu plnou nových objednávek.
Byl zručný řemeslník, úspěšný podnikatel a vizionář, ale také
německý šovinista. Rychle postřehl možnosti rozvíjející se železniční dopravy a nastupujícího automobilového průmyslu a zaměřil
své podnikatelské aktivity tímto směrem. Již v roce 1884 zakoupil
za 425 zlatých rozsáhlé pozemky v sousedním Šenově, kde v roce
1892 vystavěl moderní továrnu na svítilny a kovové zboží.
Díky modernímu vybavení své továrny a kontaktům ve Vídni
dokázal získávat státní zakázky například na výrobu acetylenových
lamp pro lokomotivy rakousko-uherských železnic nebo na postříbření klik u dveří v císařském paláci ve Vídni. V roce 1907 se dočkal
vytouženého titulu k. u. k. dvorního dodavatele.
Vysoké pracovní nasazení a velká psychická zátěž si ale vybraly
neúprosnou daň. V roce 1911 Josef Rotter onemocněl a svou
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firmu musel předat nejstarším synům Josefovi a Rudolfovi. Sám
odjel na odpočinek do lázeňského městečka Baden u Vídně, kde
roku 1932 zemřel.
Půjčkou proti krizi
První světová válka výrazně zasáhla také firmu Rotter. Narukovalo
30 procent mužů na vrcholu fyzických sil, které bylo nutno nahradit
staršími dělníky nebo ženami. Vojenskou službu nastoupili i Josef
a Rudolf Rotterovi.
Řízení továrny převzali dílovedoucí. Josef Rotter padl na italské
frontě v červenci 1915. Rudolf onemocněl a z vojenské služby byl
vyreklamován. Ujal se řízení továrny, která vyráběla vojenský materiál, acetylenové automobilové svítilny, ruční granáty a filtry plynových masek.
Poválečnou krizi překonal Josef Rotter riskantní milionovou bankovní půjčkou. V roce 1922 přestala továrna vyrábět kovové části
koňských postrojů a začala používat ochrannou známku JORO –
Josef Rotter. Ve třicátých letech je v propagačních materiálech
charakterizována jako „továrna Josef Rotter na svítilny a kovové
zboží, chladiče pro auta a letadla, reflektory pro auta, různé příslušenství pro automobily, osvětlovací tělesa a veškerá příslušenství
pro motorová kola, acetylenové a elektrické svítilny pro jízdní kola,
hliníkové nádobí, hliníkové sportovní potřeby a různé kovové drobné
zboží.“
U firmy Rotter pracovalo okolo 250 dělníků. Nástup nacismu
v Německu našel živou odezvu i tady. Myšlenky nacionálního
socialismu padly na úrodnou půdu a negativně poznamenaly vztahy mezi německými a českými zaměstnanci.

Logo PALu z roku 1946.

Foto: Muzeum Novojičínska

vyrábět automobilové chladiče a Sovětská armáda opustila areál
závodu. V září téhož roku se rozjela výroba chladičů a svítilen.
Prvním odběratelem byla Tatra Kopřivnice. Do konce roku pracovalo v továrně 200 zaměstnanců.
Po znárodnění v roce 1946 byl podnik zařazen do koncernu
továren PAL – Pomocný automobilový a letecký průmysl. Ve výrobním programu bylo 8 druhů svítilen a 6 typů chladičů. PAL dodával
své výrobky do automobilových továren v Kopřivnici, Mladé Boleslavi, Praze i Brně.
Od roku 1945 vzrůstal v podniku vliv komunistické strany. V roce
1948 zde pracovalo 300 dělníků, z toho 50 komunistů. V únoru
téhož roku politiku KSČ podpořilo 95 procent zaměstnanců. Vznikla
dvacetiosmičlenná jednotka Lidových milicí, vybavená zbraněmi,
které v květnu 1945 v továrně zanechali prchající Němci. Jednotka
střežila nejen mateřský závod, ale i tabákovou továrnu a Tonak.
Díky těmto aktivitám závod dostal neoficiální název „Rudý PAL“.
Tradice pokračuje
Období let 1945–1949 bylo ve znamení adaptace stávajících
objektů a budování potřebných sociálních zařízení. V roce 1950
byla do PALu začleněna továrna v Hluku na Uherskohradišťsku,
jako součást programu „zprůmyslnění“ Slovácka, a v roce 1969
bývalý závod Sigma v Rychvaldě na Karvinsku.
V letech 1959 až 1960 byl v Autopalu vyvinut a zaveden do výroby
asymetrický světlomet. Autopal byl první ve východním bloku a druhý
na světě, který tento sortiment dokázal vyrábět. Od roku 1958 byl
monopolním výrobcem svítidel motorových vozidel a letadel a výrobcem chladičů motorových vozidel všech finálních výrobců.

Továrna na svítilny a kovové zboží Josef Rotter v roce 1935.
Foto: Muzeum Novojičínska

Ve stínu hákového kříže
V letech 1938 a 1939 byli propuštěni čeští dělníci, až na 6 nepostradatelných odborníků. V roce 1940 přišli do závodu francouzští
dělníci jako náhrada za německé zaměstnance povolané do armády. O rok později je doplnili britští zajatci ze severoafrických bojišť,
na konci téhož roku přibyli sovětští váleční zajatci. Začala výstavba
nové velké haly HB o rozměrech 100 krát 20 metrů pro válečnou
výrobu – osvětlovací techniku, chladiče pro tanky, součástky leteckých motorů a komponenty pro letounové střely V-1.
Dne 10. února 1945 nemocný Rudolf Rotter zemřel a po pohřbu
odjela jeho manželka i s dětmi do Rakouska. Továrnu ovládli fanatičtí
nacisté a 1. května 1945 odmontovali pod vedením dílovedoucího
Aloise Kolliga důležité součástky strojů a odjeli směrem na západ.
V neděli 6. května město osvobodily jednotky Sovětské armády.
Během bojů byla poškozena i Rotterova továrna, mimo jiné také
zásahem dělostřeleckého granátu do skladu, kde se nacházelo
70 sudů s kyselinou solnou. Továrna se jako nepřátelský válečný
podnik stala kořistí Sovětské armády, ale na základě dohody mezi
vládami Československa a Sovětského svazu byla předána československému státu. Navíc sovětští vojáci dopadli na Českomoravské vrchovině Aloise Kolliga a převezli jej do Nového Jičína,
kde byl donucen vydat ukryté strojní součástky.
„Rudý PAL“
Do továrny přišli čeští zaměstnanci a provedli nejnutnější opravy.
Firma Josef Rotter pod národní správou začala v červenci 1945
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Původní Rotterova dílna v ulici Dolní brána v 60. letech minulého století.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Od sedmdesátých let minulého století se Autopal stal rovněž
významným exportérem světelné a chladicí techniky, především
do socialistických zemí – do tehdejšího Sovětského svazu, povolžské automobilky Togliatti, dodal 30 milionů světlometů pro osobní
vůz VAZ 2105 – a také do bývalé Německé demokratické republiky
pro značky Wartburg a Trabant.
Po změně společenských poměrů v roce 1989 byl Autopal privatizován a prodán společnosti Ford Motor Company. Současnými
pokračovateli stočtyřicetileté tradice jsou firmy Varroc Lighting
Systems, vyrábějící světelnou techniku, a Hanon Systems Autopal
s produkcí automobilové klimatizační techniky. Jejich závody patří
k nejvýznamnějším podnikům v našem městě.
Jan Číp, Muzeum Novojičínska
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Vítání prázdnin v námořnickém duchu
Jen pár hodin poté, co si ze školy přinesli vysvědčení, mohli žáci a studenti společně se širokou veřejností 28. června na Masarykově
náměstí oslavit konec školního roku. Do dvouměsíčních prázdnin vypluli zvesela v námořnickém duchu. A také pohledem na vystoupení
dětí z místních mateřských škol, jež zazpívaly lidové písně vybrané sbormistrem Josefem Zajíčkem. Ten netradiční těleso, čítající přes
dvě stě malých zpěváčků, rovněž dirigoval. Přejeme šťastnou a dobrodružnou plavbu!
Text a foto: Markéta Dendišová a Marie Machková
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Předplatné 2019–2020
Předplatitelská skupina A
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY (opera) – Slezské divadlo Opava
BALADA PRO BANDITU (muzikál) – Divadlo A. Dvořáka Příbram
CHLAP NA ZABITÍ – Pantheon Production Praha
OSM ŽEN – Klicperovo divadlo Hradec Králové
SATURNIN – Městské divadlo Zlín
Představení podle aktuální nabídky
Předplatitelská skupina B
OSMYČKY – Městské divadlo Brno
MOJE TANGO – Divadlo Studio DVA Praha
NORA – Divadlo Pod Palmovkou Praha
VITKA – Divadlo Husa na provázku Brno
PAN THEODOR MUNDSTOCK – Studio Hrdinů Praha
Předplatitelská skupina D
LEŽ – Divadlo Verze Praha
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY – Divadlo Palace Praha
CIZINEC – Divadlo Na Fidlovačce Praha
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE – Východočeské divadlo Pardubice
ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM – Radošinské naivné divadlo Bratislava
Předplatitelská skupina P
PUSŤTE DONU K MATURITĚ – Divadlo Pod Palmovkou Praha
JAK ZABÍT KOMIKA – Divadlo Ungelt Praha
KLEOPATRA – Sedmá divadelní Praha
WALLS & HANDBAGS – Losers cirque company Praha
Předplatitelská skupina S
MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL – Divadlo v Rytířské Praha
MADAME RUBINSTEIN – FDA Praha
ODVOLÁNÍ – Divadlo v Řeznické Praha
UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ! – Studio Ypsilon Praha
CYRANO – Moravské divadlo Olomouc
Kruh přátel hudby
JOSEF SUK PIANO QUARTET (klavírní kvarteto) – Praha
INDI STIVÍN – kontrabas, ALICE SPRINGS – klavír – Praha
JIŘÍ PAZOUR – klavír – Praha
LOBKOWITZ TRIO (klavírní trio) – Praha
DUO CD (kytarové duo) – Praha
BABORÁK ENSEMBLE (lesní roh, housle, violoncello, klavír) – Praha
JANÁČKOVA FILHARMONIE – Ostrava
JAN ADAMUS – hoboj, IRENA CHŘIBKOVÁ – varhany – Praha
Předplatitelská skupina Rolnička
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU – Scéna Bajka Český Těšín
PROSTĚ ŽÁBA – Divadlo U staré herečky Praha
MAMI, UŽ TAM BUDEM? – Divadlo Minor Praha
FUJ JE TO! – Divadlo loutek Ostrava
Předplatitelská skupina Čtyřlístek
POPELKA – Slezské divadlo Opava
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – Městské divadlo Zlín
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA – Moravské divadlo Olomouc
ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ – Divadlo Radost Brno
Informace pro předplatitele
• Pokladna bude do 19. srpna uzavřena, prodej předplatného bude
pokračovat od 20. srpna.
• Uzávěrka předplatného bude 13. září.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW • Pondělí 12. srpna/středa 14. srpna/úterý 20. srpna/středa 28. srpna v 17:00 h • Úterý
13. srpna/neděle 18. srpna/pátek 23. srpna ve 20:00 h • Krimi,
komedie, akční, thriller, 136 min., titulky, nevhodný do 12 let.
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■ SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA • Pondělí 12. srpna ve
20:00 h 2D titulky • Sobota 17. srpna/středa 28. srpna ve
20:00 h a čtvrtek 22. srpna v 17:00 h 2D dabing • Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 142 min., přístupný.
■ TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 • Úterý 13. srpna/neděle
18. srpna/středa 21. srpna/pondělí 26. srpna v 17:30 h • Neděle
25. srpna v 15:30 h • Animovaný, rodinný, komedie, 86 min., dabing,
přístupný.
■ NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT • Středa 14. srpna ve 20:00 h • Horor,
108 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ HODINÁŘŮV UČEŇ • Čtvrtek 15. srpna/pátek 23. srpna/sobota 24. srpna/úterý 27. srpna v 17:30 h • Lakotný mistr hodinář
vezme do učení sirotka, kterého pošle do světa hledat bájné hodinky,
jež umějí varovat před smrtí. Pohádka, 102 min., česky, přístupný.
■ TENKRÁT V HOLLYWOODU • Čtvrtek 15. srpna/pátek
16. srpna/sobota 24. srpna/neděle 25. srpna ve 20:00 h • Komedie,
drama, 159 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK • Pátek 16. srpna/neděle
25. srpna v 17:30 h a neděle 18. srpna v 15:00 h 2D • Sobota
17. srpna v 17:30 h 3D • Animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie,
99 min., dabing, přístupný.
■ IBIZA • Pondělí 19. srpna v 17:30 h • Komedie, 86 min., titulky,
nevhodný do 12 let.
■ SLUNOVRAT • Pondělí 19. srpna/středa 21. srpna ve 20:00 h
• Drama, horor, mysteriozní, 140 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ BÍLÝ BÍLÝ DEN • Filmový klub • Úterý 20. srpna ve 20:00 h •
Drama, 109 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ KRVAVÁ NEVĚSTA • Čtvrtek 22. srpna ve 20:00 h • Horor,
thriller, komedie, 96 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ ANNA • Pondělí 26. srpna ve 20:00 h • Akční, thriller, 118 min.,
titulky, přístupný od 15 let.
■ APOLLO 11 • Filmový klub • Úterý 27. srpna ve 20:00 h • Strhující a jedinečný dokument programu Apolla 11 z archivů NASA. Dokumentární, 93 min., titulky, přístupný.
■ ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ • Bio Senior • Středa
28. srpna ve 13:00 h • Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes
dno láhve dostali na samotné dno života. Drama, komedie,
92 min., česky.
■ ANGRY BIRDS VE FILMU 2 • Čtvrtek 29. srpna/sobota
31. srpna v 17:30 h a neděle 1. září v 15:00 h 2D • Neděle 1. září
v 17:30 h 3D • Animovaný, dobrodružný, akční, rodinný, komedie,
97 min., dabing, přístupný.
■ PŘES PRSTY • Čtvrtek 29. srpna/pátek 30. srpna/sobota
31. srpna/neděle 1. září ve 20:00 h • Pátek 30. srpna v 17:30 h •
Do osudů dvojice plážových volejbalistek, které aktuálně řeší pokračování společné kariéry, vstoupí nečekaně svérázný majitel volejbalového hřiště. Komedie, sportovní, 101 min., česky, nevhodný do
12 let.
Legenda:
■ Běžné představení
■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior
■ Živé představení
Více k filmům a on-line rezervace/prodej na: www.kinonovyjicin.cz.
Letní kino
(zahrada Nové Slunce – začátky představení ve 21:00 h)
Čtvrtek 1. srpna ■ ZRODILA SE HVĚZDA
Pátek 2. srpna ■ JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Sobota 3. srpna ■ ŽENY V BĚHU
Neděle 4. srpna ■ AQUAMAN
Pondělí 5. srpna ■ S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
Úterý 6. srpna ■ TERORISTKA
Středa 7. srpna ■ TO
Čtvrtek 8. srpna ■ MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Pátek 9. srpna ■ GRINCH
Sobota 10. srpna ■ PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Neděle 11. srpna ■ DEADPOOL 2
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Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy
■ Do neděle 18. srpna (prodlouženo) • Rytířský
sál a Kamenná síň • SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
HMYZU • Pohled do složitého miniaturního světa
různých společenstev hmyzu.
■ Do neděle 22. září • ANTONÍN KROČA – MALÍŘ ŽIVOTA A DUŠE
• Autorská výstava akademického malíře žijícího a tvořícího v Moravskoslezském kraji.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–17:00 h
Sobota, neděle, svátky 9:00–16:00 h
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy
■ Do pátku 16. srpna • Výstavní síň Stará pošta • UMĚNÍ TRPĚLIVOSTI • Obrazy Markéty Klosové, vyřezávané z papíru. Vstupné:
dospělí 10 Kč, děti 5 Kč.
■ Čtvrtek 1. srpna – úterý 27. srpna • Městská
knihovna • MY BÁSNICKÉ STŘEVO MÁME,
S OSUDEM SE VYROVNÁME… Přehlídka básniček
ze
soutěže
Básnické střevo, které
vyhlásilo české ILCO.
■ Sobota 3. srpna
v 18:00 h • Coffeemusicbar • OSTROV ŽEN •
Vernisáž výstavy novojičínské malířky Denisy
Vrátné, doplněné autorskou básnickou tvorbou.
Akce
■ Pátek 2. srpna ve
20:00 h • Masarykovo
náměstí • O5 A RADEČEK/SUPPORT: ALEŠ
PETRŽELA S KAPELOU • Koncert známé kapely z jesenických hor
a písničkáře oceněného na loňské Interportě.
■ Pátek 9. srpna ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • VLTAVA
& SUPPORT: RENÉ MATLÁŠEK • Koncert kapely se zcela nezaměnitelným hudebním stylem, pořádaný u příležitosti vydání reedice
přelomové desky „Marx, Engels, Beatles“.
■ Pátek 16. srpna ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • OLGA
LOUNOVÁ & ELLA • Dvojkoncert představující spojení české a slovenské popové scény.
■ Neděle 18. srpna v 15:30 h • Zahrada restaurace Nové Slunce
• DECHOVÝ ORCHESTR JAVORINKA ZE STRÁNÍ • Odpoledne
nejen pro seniory.
Připravujeme
■ Pátek 6. září • Masarykovo náměstí • IVAN MLÁDEK A JEHO
BANJO BAND (19:00 h) • LENNY (20:30 h) • Koncerty.
■ Sobota 7. září v 9:00 h • Masarykovo náměstí • SLAVNOST MĚSTA • Hlavní koncerty: Marie Rottrová – Lady Soul a Ewa Farna.
Nabídka kurzů pro školní rok 2019–2020
Jazykové
• Angličtina pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace – 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Němčina pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace – 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách týdně)
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• Italština pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník – 30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Španělština pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace –
30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Francouzština pro dospělé (1., 2., 3., 4. ročník + konverzace –
30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
Nové
• V zahradě aneb Napříč výtvarnými technikami (16 lekcí po 2 hodinách týdně)
• „Šití, to vás chytí“ (šití pro začátečníky – 12 lekcí po 2 hodinách
týdně)
• Kurz hry na klavír pro začátečníky (20 lekcí, jedna lekce týdně)
Něco navíc
• Tchaj-ťi (čínské bojové umění/meditace v pohybu – 25 lekcí po
1 hodině týdně)
• Kurz fotografování (10 lekcí po 3 hodinách týdně)
• Kurz znakového jazyka pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé (25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Kurz hry na kytaru (28 lekcí po 1 hodině týdně)
• „Něco to bude“ (dramatický, hudební a pohybový kurz pro děti –
25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
Informace a přihlášky
Městské kulturní středisko, Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový
Jičín, tel. 556 701 853 nebo 733 165 448, e-mail domitrova@mksnj.cz,
web www.mksnj.cz.

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
■ Do pátku 30. srpna • galerie Návštěvnického centra • MUZYKA
SŁUCHANA OBIEKTYWEM • Fotografie polského jazzového fotografa Krzystofa Szafrańca.
■ Do pondělí 30. září • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • HISTORIE ZÁZNAMU ZVUKU • Ze sbírek Petra
Janouška a Lubomíra Maliny.
• Nabízíme k zapůjčení trekové hole a disky na discgolf.
• Vydáváme Turistické noviny v tištěné i elektronické
podobě – nabídka turistických cílů, zajímavostí z cestovního ruchu, nabídka akcí a výletů.
• Prodáváme nové sběratelské magnetky ve tvaru puzzle: č. 827 –
Nový Jičín-náměstí a č. 828 – Žerotínský zámek.
• V prodeji nově městský med a 3D pohlednice Česká republika
a Beskydy.
• Navštivte expozici klobouků, která je jedním z bodů Technotrasy,
sbírejte razítka a ceny vás neminou. Anebo se vyfotografujte
u SelfiePointu Hitrádia Orion.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h
Sobota–neděle 9:00–16:00 h

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na besedu doprovázenou
snímky a nazvanou Letní ohlédnutí za pětadvacetiletou činností Klubu, která se uskuteční v úterý
27. srpna v 16:30 h v klubových prostorách na baště městského
opevnění. Širokou veřejnost upozorňujeme, že výstava obrazů
Pavla Kozubíka TYPO2H je přístupná do 28. srpna – každé
pondělí a středu od 15:00 do 17:00 h.
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Pozvánky
• Horká kaše na Skalkách
Nenechte si ujít 19. ročník letní open air show s názvem Horká kaše
(Životu ano, drogám ne), která proběhne v sobotu 17. srpna od
20:00 h v amfiteátru na Skalkách. Představí se DJ Dario Snipe, Nocola's dance studio a jako host Mika Ronos, moderovat bude Zuzana
Střechová. Až do 3:00 h si můžete užívat megazvuk 60 kilowattů,
chybět nebude ani laserová show. Také letos bude Horká kaše součástí cyklu městem podporovaných akcí s názvem Novojičínské
kulturní léto.
• Horní proti Dolním v Bludovicích
Tradiční fotbalový zápas Horních proti Dolním se uskuteční v sobotu
31. srpna na hřišti v Bludovicích. Program začne ve 14:00 h, o hodinu

později se utkají malí fotbalisté. Úvodní hvizd hlavního zápasu zazní
v 16:00 h. Po sportu bude od 19:00 do 1:00 h následovat zábava
s Acoustic Velvet. Sousedské setkání podpořilo město Nový Jičín.
• S turisty na západ Čech
Týdenní autobusový zájezd do Krušných hor a na Karlovarsko uspořádá od 31. srpna do 7. září zdejší Klub českých turistů, odbor Turisti.
Vystoupáme na nejvyšší vrcholy české a německé strany Krušných
hor, projdeme si okolí Božího Daru, navštívíme porcelánku Thun v Nové
Roli a Karlovarské slavnosti porcelánu v hotelu Pupp. Trasy jsou připraveny pro náročné i méně zdatné turisty. Ubytování s polopenzí
bude v hotelu na Božím Daru. Aktuální informace najdete na
http://turisti-kctnj.cz a na vývěskách v ulicích Lidické a K Nemocnici.

Sport
Tucet medailí pro plavce
Rekordní patnáctičlenná výprava juniorů reprezentovala naše město na spojeném plaveckém šampionátu dorostu a dospělých, který
v poslední červnové dekádě hostily České Budějovice. Jejím nejúspěšnějším členem byl mladší junior David Koutný, jenž vybojoval
čtyři stříbrné medaile a byl členem všech tří štafet, které se prosadily
na stupně vítězů.
Mezi staršími juniory dosáhli na cenné kovy v individuálních disciplínách tři plavci – Jan Sazovský byl dvakrát stříbrný, další stříbro
přidal Josef Kratochvíl a dva bronzy Marie Skopalová. Sazovský
s Kratochvílem byli také oporami všech medailových štafet. Není
bez zajímavosti, že pouze chlapci z Plaveckého klubu Nový Jičín
získali medaile ve všech štafetách dorostenců. Žádnému jinému
klubu se nic takového nepodařilo!
Junioři přivezli 9 individuálních a 3 medaile ze štafetových závodů
a 35 umístění ve finálové osmičce. Mezi dospělými jsme měli 5 finalistů. Bylo to jedno z nejúspěšnějších vystoupení našich plavců na
domácím šampionátu v historii.
Vlastimír Perna, Plavecký klub

Naši plavci dosáhli historického úspěchu.

ci. Naši borci z něj přivezli kompletní sadu pódiových umístění.
Petr Ryšánek vyhrál kategorii Grandmaster, v kategorii Open byl
František Trenz druhý a Kryštofu Novákovi náleží dělené třetí místo.
Naši discgolfisté se nyní připravují na další prvoligový turnaj,
který proběhne 3. srpna v Liberci. Vybraní členové intenzivně
trénují na mistrovství světa týmů, jež bude na konci srpna hostit
Estonsko.
Radek Dostál, Moravian Gators

Kovaříkova stříbrná premiéra
Dva závodníci novojičínského klubu Sportovní potápění Laguna
– Klára Křepelková a Jakub Kovařík – byli členy české reprezentace
na mistrovství Evropy v ploutvovém plavání, jež proběhlo na konci
června v řeckém městě Ioánnina.
Oba nastoupili ve čtyřech stejných sprinterských disciplínách.
Zkušená Křepelková se skvělými výkony probojovala do finále rychlostního potápění s dýchacím přístrojem na 100 metrů, ze kterého
vzešlo krásné 8. místo a zároveň její nejlepší čas sezony –
39,50 sekundy. Blýskla se také ve štafetě na 4 krát 50 metrů s dýchací
trubicí, když na prvním úseku vytvořila nový český rekord
18,33 sekundy. Štafeta dohmátla na šesté pozici.
Jakub Kovařík byl naopak v nejstarší kategorii nováčkem, avšak
mezi juniory patřil ke světové špičce. O největší senzaci se postaral
ve finále rychlostního potápění s dýchacím přístrojem na 100 metrů,
kde vybojoval stříbrnou medaili v národním rekordu 32,83 sekundy.
Další rekord 35,91 sekundy přidal na trati 100 metrů s dýchací trubicí,
kde obsadil sedmou příčku. Mimo to přispěl ke čtvrtému místu naší
smíšené štafety na 4 krát 100 metrů kraul v ploutvích.
Aneta Pivoňková, Sportovní potápění Laguna

Foto: Lubomír Sazovský

Discgolfisté „na bedně“
Discgolfových úspěchů místního klubu Moravian Gators stále
přibývá. Dokládají to výsledky několika tuzemských turnajů. Už
ve druhé polovině června proběhl prvoligový turnaj Galaxy Championships 2019 v Kadani. Kryštof Novák v kategorii Open a Šimon
Galia mezi juniory zde vybojovali druhá místa.
Na konci června se uskutečnil turnaj v Otaslavicích. Jeho dějištěm bylo nedávno zřízené sté discgolfové hřiště v Česku. Reprezentanti Moravian Gators opět obsadili druhé příčky – Jakub Veselý
v kategorii Open a Radek Jurčík v kategorii Master. O druhém červencovém víkendu se konal druholigový turnaj v Jindřichově Hrad-
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Jakub Kovařík (vlevo) vybojoval první seniorskou medaili.
Foto: Alexander Zolotov
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TEXTIL META Taťána Kodadová

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
končíme 30. září – prodejna se ruší
rohový obchod naproti Čedoku
ulice 28. října 18, Nový Jičín
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Fotosoutěž čtenářů – 100. kolo
A je to tady! Historické sté kolo uzavírá více než osmileté soutěžení fotoamatérů o zajímavý pohled na naše město. Vezmeme-li v úvahu
předchozí amatérské prezentace – „Poznáš své město?“ a „Pozvedni oči!“ – je to již téměř 15 let, kdy poslední stránka Novojičínského
zpravodaje patří fotografiím o Novém Jičíně. Po delší diskuzi na poslední redakční radě se v příštím čísle dozvíte, co bychom mohli na
šestnácté stránce v budoucnu očekávat. Redakční rada upřímně děkuje všem čtenářům, kteří se našeho soutěžení zúčastnili.
Výsledky tohoto kola:
1. místo získává Adriana Müllerová za záběr, kterým zajímavě nakoukla na naše náměstí.
2. místo patří Monice Vyrubalíkové za krásně rozvlněný pohled na západní část Loučky.
3. místo má Antonín Vágner, jehož záběr nás přenáší do lesoparku na jihu města.
Pavel Wessely

1. místo: Adriana Müllerová

2. místo: Monika Vyrubalíková

3. místo: Antonín Vágner

Uzávěrka příštího čísla bude 19. srpna ve 12:00 h
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