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Návrat Augustina Hückla
V roce 1933 byla v parčíku před továrnou rodiny Hücklů odhalena
busta s pamětní deskou, věnovaná Augustinu Hücklovi. Dílo sochaře
Leopolda Hohla, připomínající zakladatele průmyslové výroby klobouků v Novém Jičíně, bylo na počátku padesátých let minulého
století odstraněno. Zásluhou Klubu rodáků a přátel města Nového
Jičína vznikla kopie busty, jež bude slavnostně odhalena v pátek
6. září u příležitosti 220. výročí vzniku dnešního podniku TONAK
a v předvečer Slavnosti města.
Více informací na straně 7.
Text: Pavel Wessely,
foto: Muzeum Novojičínska a Marie Machková
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Veřejný pořádek je priorita

Máte označený dům?

Od 1. srpna jsem ředitelem zdejší městské policie. Dovolte mi,
abych se stručně představil. V bezpečnostní oblasti pracuji přes
20 let. Působil jsem ve Vězeňské službě ČR, Policii ČR a posledních
deset let jsem byl velitelem Městské policie Odry.
Mým hlavním úkolem bude rozvíjet dobré jméno městské policie
s důrazem na kvalitní výkon hlídkové činnosti jako služby občanům
Nového Jičína a jeho místních částí. Chtěl bych pokračovat v nastoleném trendu a dbát přednostně na veřejný pořádek a plnění dalších
úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii.
Jako motivační faktor pro hodnocení strážníků nebudu prosazovat
množství uložených pokut, ale profesionální výkon hlídkové služby
s maximální orientací na spokojenost občana. Městská policie se
má zabývat především pocitem bezpečí lidí, kteří se na ni mohou
spolehnout a s důvěrou obracet. Velký důraz chci klást také na prevenci kriminality. Nový Jičín považuji za bezpečné město a vynaložím
veškeré úsilí, aby tomu tak bylo i nadále.
Daniel Rýdel, ředitel městské policie

Vzhledem k narůstajícímu počtu neoznačených budov upozorňujeme jejich vlastníky na zákonnou povinnost označit je číslem
popisným, evidenčním nebo orientačním, určeným městským úřadem. Majitel je povinen označení pořídit a udržovat na svůj náklad.
K číslování se užívají arabské číslice, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků. Popisná, evidenční a orientační čísla
se barevně liší. Umísťují se tak, aby byla viditelná, čísla orientační
vždy pod tabulku s číslem popisným. Nejvhodnější je umístit tabulku
na fasádě budovy, aby byla dobře viditelná z veřejné komunikace
nebo jiného přístupu k budově.
Při opravě nebo rekonstrukci domu, jež si vyžádá sejmutí číselného
označení, je vlastník povinen umístit ho po dobu nezbytně nutnou
provizorně na jiné dobře viditelné místo. V případě odcizení nebo
poškození číselného označení musí zajistit nápravu do 30 dnů.
Náhradu čísel popisných zajišťují v plném rozsahu a na vlastní náklady
vlastníci nebo správci budov.
Neoznačení domu čísly stanovenými obecním úřadem je přestupek, za který lze uložit pokutu až 200 tisíc korun. Na kontrolu označení
budov v našem městě se nyní zaměří strážníci městské policie při
rajonové službě a pracovníci stavebního úřadu vykonávající stavební
dohled.
Lucie Štěpánová, odbor kancelář vedení města

Autovraky zabírají místo

Daniel Rýdel je novým ředitelem zdejších strážníků.

Foto: archiv

Manuál pomůže pečujícím lidem
Odbor sociálních věcí zdejšího městského úřadu vytvořil manuál
pro občany, kteří pečují o své blízké. Nazvali ho „Pečovat a žít
doma“ a kromě rad, jak pečovat o zdravotně postiženého nebo
seniora, jsou v příručce také informace o možnostech finanční či
materiální podpory a kontakty na organizace a služby, které lidem
pečujícím o nemocné a nemohoucí pomohou.
Manuál je k dispozici na odboru sociálních věcí v Divadelní ulici 1, bude dodán na kontaktní místo SeniorPointu i na městské
a obecní úřady ve správním obvodu Nového Jičína. „Sepsali jsme
stručný návod, jak má člověk postupovat a na koho se obrátit,
když se někdo blízký stane závislým na jeho péči. Vznikl na základě
poptávky veřejnosti,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí Daniela
Susíková.
Lidé se z manuálu dovědí, kde mohou požádat o ošetřovné nebo
příspěvek na péči, jaké jsou možnosti při pořizování kompenzačních pomůcek, ale i o typech zdravotní, ošetřovatelské nebo hospicové péče pro pacienta. „Jsou tam také informace a internetové
odkazy na systém sociálních služeb včetně nabídky odpovídajících
druhů služeb, které alespoň dočasně umožní pečujícím odpočinek
od náročných povinností,“ dodala Susíková.
Novou příručku ještě doplní aktualizovaný katalog poskytovatelů
sociálních služeb v našem městě – Průvodce sociálními službami,
kde budou uvedeny základní informace o jednotlivých službách.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Naše město trápí autovraky a dlouhodobě odstavené vozy, které
zbytečně blokují parkovací místa. „V ulicích stojí často vozidla, která
nejsou užívána, ale autovrakem nejsou. Tím se stávají ve chvíli, kdy na
nich chybějí podstatné části. Do té doby město nemá právní prostředky
k jejich odtažení,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Libor Macíček.
Pracovníkům odboru se až po dvouletém úsilí podařilo odstranit
auto parkující u mateřské školy v ulici K. Čapka, v němž začali přespávat bezdomovci. Že odstranění vozidla, jež se může jevit jako
vrak, není jednoduché, potvrdila i mluvčí městské policie. „Evidujeme
ve městě 13 nepoužívaných vozidel. Vždy, když je některý vrak
odstraněn, objeví se jinde nový,“ řekla Ilona Majorošová.
Přitom radnice každoročně nabízí obyvatelům města bezplatnou
ekologickou likvidaci vozidel. Původně probíhala jeden den v roce.
V posledních čtyřech letech mohou vlastníci nepojízdných aut této
šance využít celý týden, letos to bylo v červnu. „Legislativní prostředí
není úplně jednoduché, zákon je vágní. Zkoušíme jít cestou intenzivní
komunikace a určitého tlaku na vlastníky odstavených vozidel,“ zdůraznil místostarosta Václav Dobrozemský.
Marie Machková, tisková mluvčí

Vzpomínka nám zůstane
Zemřel Rostislav Stehlík, major ve výslužbě,
válečný veterán, čestný předseda Českého svazu
bojovníků za svobodu a Jednoty Československé
obce legionářské v Novém Jičíně. Bylo mu 91 let.
Jen v krátkosti vzpomeňme jeho vstup do
1. československého armádního sboru v Sovětském svazu v roce 1944. Po vzoru svého otce se
chtěl rovněž podílet na osvobozovacích akcích.
Jako radistu jej zařadili do spojovací jednotky
5. dělostřeleckého pluku nedaleko Krosna. S ním se zúčastnil bojů
o Jaslo. Potom jej přidělili k polní poště, která se pohybovala s dosahem
do předních linií. Po skončení války se s otcem usadil v Šenově u Nového Jičína, kde pracoval v zemědělství a založil rodinu.
Byl dlouhodobým funkcionářem obou uvedených organizací a do
posledních sil se aktivně zapojoval do společenského dění v našem
okrese. Obdržel řadu československých i zahraničních vojenských
ocenění. Byl držitelem nejvyšších vyznamenání, například záslužného
kříže Českého svazu bojovníků za svobodu. U příležitosti 90. narozenin převzal Řád Českého svazu bojovníků za svobodu.
Text: Emilie Bartoňová, foto: archiv
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Týden ve znamení mobility

Chtějí jezdit v „alternativě“

Nový Jičín se i letos zapojí do mezinárodní kampaně na podporu čisté, sdílené a inteligentní dopravy.
Kampaň nazvaná Evropský týden mobility proběhne
od 16. do 22. září. Důraz bude klást na bezpečnou
chůzi a jízdu na kole a na výhody, které tyto způsoby přepravy
přinášejí – ekonomické, zdravotní i ekologické.
Radnice pro občany připravuje množství sportovních, vzdělávacích
a prezentačních akcí, na nichž chce lidem představit udržitelnou
městskou mobilitu. Veřejnost se může těšit na výstavu k 5. výročí
Cyklostezky Koleje a promítání krátkého filmu o ní.
Seznámí se také se systémem sdílených kol, ve spolupráci s městskou policií proběhne pro děti akce na dopravním hřišti u Základní
školy Dlouhá. Součástí Týdne mobility bude turistický výlet na Svinec
a narozeninová cyklojízda po cyklostezce Koleje, pomalované dětmi
ze základních škol.
Lenka Ondřejová, cyklokoordinátorka

Naše město se zapojilo do výzvy na podporu
alternativních způsobů dopravy. Státní fond
životního prostředí ČR, který výzvu vyhlásil,
tak chce napomoci snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, zvláště emisí a hlukové zátěže. Předmětem
podpory je nákup či pronájem nových vozidel na alternativní pohony.
Nový Jičín má záměr pořídit vozidla na alternativní paliva do konce
roku 2020. Dotace může dosáhnout až 40 procent způsobilých výdajů
při nákupu vozidla a 20 tisíc korun při pořízení chytré dobíjecí stanice.
Pavel Hurta, odbor rozvoje a investic

Úřad má nového tajemníka
Na pozici tajemníka městského úřadu nastoupil
12. srpna Josef Solanský. Vystudoval veřejnou
správu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a před nástupem na novojičínskou
radnici pracoval jako vedoucí odboru správních
činností na Městském úřadu v Kopřivnici.
Od 1. července začala na zdejším úřadu platit
nová organizační struktura, žádné velké změny
v chodu instituce proto tajemník neplánuje.
„Mým cílem je fungující úřad, vstřícný a komunikující směrem k občanům. Kromě profesionálního přístupu zaměstnanců by měly k vyššímu komfortu našich klientů přispět i nové technické prvky.
K objednávkovému systému by například mohly přibýt i platební
terminály na přepážkách,“ řekl Solanský.
Marie Machková, tisková mluvčí

Zpracovává se koncepce parkování
Nový Jičín zpracovává koncepci parkování ve městě. Pro stanovení
budoucí organizace parkovacího systému bude nutné zmapování
stávajícího počtu odstavných ploch, jejich kapacity a vytíženosti.
Také se bude prověřovat potřebnost výstavby parkovacího domu.
Dokument, který stanoví, jaké změny budou v oblasti statické dopravy
v Novém Jičíně nutné, bude hotov začátkem příštího roku.
„Připravovaný materiál bude obsahovat přehled parkovišť v jednotlivých lokalitách, jejich kapacitu a časovou vytíženost. Zaznamená
docházkovou vzdálenost od parkoviště do centra nebo k zástavbě,
ale také nabídne opatření, jak statickou dopravu lépe zorganizovat.
Budou v něm návrhy nových parkovacích ploch, doporučí režimy
parkování a možnosti zpoplatnění. Plánujeme také výměnu všech
parkovacích automatů,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Snahou města je zajistit kvalitu veřejného prostoru pro všechny
účastníky silničního provozu a snížit negativní vlivy na životní prostředí, neboť až 30 procent provozu automobilů je věnováno hledání
parkovacího místa. „Aby bylo možné zaparkovat v blízkosti bytových
domů, což ocení místní občané, ale také v centru města, což přivítají
podnikatelé a návštěvníci Nového Jičína,“ doplnila Lucie Hrdličková
z odboru rozvoje a investic.
Marie Machková, tisková mluvčí

Relaxace v bývalém letním kině
Už na podzim se pro veřejnost otevře původně uzavřený areál
letního kina ve Smetanových sadech. Zchátralý biograf pod širým
nebem nahradí relaxačně oddechová zóna, jejíž dominantou je
vodní prvek. Je tam i malé pódium s hledištěm, brodítko a promenáda. Náklady převýšily 16 milionů korun a v plné výši je financovalo město ze svého rozpočtu.
„Na ploše 6 tisíc čtverečních metrů se střídají kámen, dřevo
a kov. Hlediště se proměnilo na vodní plochu, která bude doplněna
rostlinami. Chodníky lemují lavičky, tráva, bylinkové a květinové
záhony. Nechybějí odpadkové koše, stojany na kola, nové osvětlení
a vysazené stromy,“ řekl Michal Hub z odboru rozvoje a investic.
Letní kino bylo kvůli špatnému technickému stavu a zastaralé
promítací technice v červnu 2013 uzavřeno. Loni na podzim začala
jeho přestavba. „Původně měla mít dvě etapy. Ta druhá měla

Bývalé letní kino dříve a nyní.
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zahrnovat kavárnu s terasou za více než 10 milionů korun. Platný
územní plán ale nepřipouštěl umístění objektů občanského vybavení – komerčních zařízení. Zastupitelé by měli v září rozhodnout
o změně územního plánu, která to umožní,“ uvedl místostarosta
Václav Dobrozemský.
Výstavbu kavárny ale město nyní neplánuje. „Dali jsme přednost
potřebnějším investicím. Připravujeme přestavbu takzvaného
Domu sester na byty, potřebujeme dostavět kulturní dům, významně investujeme do oprav a modernizace bytového fondu a tepelného hospodářství. Na více než 40 milionů korun přijde
rekonstrukce střechy zimního stadionu, plánujeme další revitalizaci
sportovišť. Zatím ani nevíme, jak bude areál bývalého letního kina
navštěvován,“ doplnil Dobrozemský.
Marie Machková, tisková mluvčí

Foto: Marie Machková
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Město investuje do bytů

Koupelna v městském bytě před rekonstrukcí (vlevo) a po ní.
Foto: bytový odbor

Radnice se zaměřila na obnovu městského bytového fondu. Jen
letos do něj investuje 37 milionů korun. Třetina je určena na drobné
opravy jednotlivých bytů, na téměř 25 milionů přijde rekonstrukce
bytových domů.
Na bytovém odboru počátkem roku zavedli agendu oprav volných
bytů. Ve městě je jich kvůli špatnému stavu mnoho neobyvatelných.
„Dříve byla obnova městských bytů zanedbaná a podfinancovaná,
výnosy z nájemného plynuly na jiné projekty než zpět do revitalizace
bytů a bytových domů. To chceme změnit,“ předeslal místostarosta
Václav Dobrozemský.
V letošním rozpočtu je na tyto opravy vyčleněno 5,5 milionu korun
a i v dalších letech radnice hodlá vyčlenit dostatečné prostředky na
systematickou opravu bytů. „Cílem města je poskytovat kvalitní
bydlení odpovídající běžně dostupným standardům. Ostatně péče
o vytváření podmínek pro uspokojování potřeby bydlení je jedním
ze základních úkolů,“ doplnil Dobrozemský.
Od začátku roku prošly opravou 24 volné byty, na dalších čtyřech
se nyní pracuje. „Průměrná částka za generální opravu jednoho bytu
se pohybuje okolo 190 tisíc korun. Zpravidla jde o výměnu elektroinstalace, kuchyňských linek a instalaci bytových ventilací,“ sdělila
Eva Friedecká z bytového odboru.
Nejnákladnější je probíhající revitalizace domu v Revoluční 36,
která přijde na 15 milionů. Spočívá v opravě střechy a lodžie, zateplení
a odhlučnění bytů směrem od silnice. Výměna balkonů probíhá na
Revoluční 6. Na domech v Jičínské ulici 272 a 28. října čísla 4 a 8
dělníci opravují střechu, na Masarykově náměstí 22 vyměňují okna
a opravují fasádu. „V Jičínské ulici 272 budeme ještě měnit rozvody
včetně odpadů a v některých domech necháme vyměnit vodoměry,“
dodala Friedecká.
Marie Machková, tisková mluvčí

Město Nový Jičín
vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pozic

• referent veřejné správy na úseku
územního řízení a stavebního řádu
• referent veřejné správy na úseku
právním
• vedoucí bytového odboru
Podrobné informace najdete na www.novyjicin.cz
– volná pracovní místa.
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Úspora, komfort i vzhled
Realizace projektu Energetické
úspory probíhá letos od dubna do
září v bytovém domě v Revoluční 36. Cílem je snížit energetickou
náročnost, zamezit ztrátám tepla, zvýšit komfort bydlení a zlepšit
vzhled budovy.
Napomoci tomu má zateplení obvodového pláště, výměna obvodových výplní a zateplení střešních a půdních konstrukcí. V plánu
je také zasklení lodžií na čelní straně domu, jež sníží následky hluku
a prašnosti z blízké komunikace.
Projekt spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj, realizace se ujaly odbory bytový a rozvoje a investic. Předpokládané
náklady činí 14,8 milionu korun s DPH, dotace z evropských fondů
bude činit nejvýše 4,44 milionu.
Energetické úspory už dříve přinesly stavební úpravy Azylového
domu ve Straníku, družiny Základní školy Tyršova v Jiráskově ulici,
bytových domů v Luční ulici 3 a 4, momentálně probíhá obdobný
projekt v Mateřské škole Máj v Jubilejní ulici 1. Oddělení rozvoje
a strategického plánování nyní připravuje žádosti o dotační podporu pro revitalizace bytových domů v ulicích Zborovské 400/11
a Na Lani 212.
Pavel Hurta, odbor rozvoje a investic

Bytový dům v Revoluční 36 je úspornější a hezčí.

Foto: Pavel Hurta

Výměna osvětlení pokračuje
Město pokračuje ve výměně veřejného osvětlení za úspornější
LED zdroje. Do konce listopadu bude v ulicích instalováno 477 nových svítidel, což by podle propočtů mělo v daných lokalitách snížit
výdaje na energii o 44 procenta. Náklady dosáhnou téměř k 9 milionům korun. Dva miliony uhradí dotace z Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR.
„NašÍm cílem je snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
prostřednictvím obnovy osvětlovací soustavy. V budoucnu chceme
také pořídit optimální řídicí systém veřejného osvětlení, který by
umožňoval například regulovat intenzitu světla na dálku,“ informoval
Pavel Hurta z odboru rozvoje a investic.
Radnice začala nahrazovat staré sodíkové výbojky úspornějšími
LED zdroji před devíti lety. Letos práce pokračují v dalších zhruba
dvaceti ulicích, například v Suvorovově, Hřbitovní, Trlicově,
K Nemocnici, Skalky, U Jičínky, Rybníčky a také v místní části Bludovice.
„V Revoluční ulici kromě světel instalujeme i nové sloupy a zemní
vedení. Ve Smetanových sadech, kde jsme výbojková světla měnili
za LED systém už loni, stavíme nové stožáry. Jejich původní počet
se zvýší o jedenáct,“ doplnila Blanka Zagorská z odboru rozvoje
a investic.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Stavební ruch ve školách
Mateřská škola Jubilejní 1 prochází rekonstrukcí za více než
8 milionů korun. Více než třetinu nákladů pokryje evropská dotace.
Práce zahrnují opravu střechy, výměnu oken i dveří a zateplení obvodového pláště budovy. V hernách, třídách i ložnicích bude nová
vzduchotechnika.
Kvůli rozsáhlým stavebním úpravám se děti musely přestěhovat
do sousedních školských zařízení. Do opravené školky se vrátí až
na podzim. „Dosud byly ve školce na ulici Karla Čapka, od 2. září
se přesunou do družiny v sousední základní škole,“ sdělila vedoucí
odboru školství, kultury a sportu Oldřiška Navrátilová.
Tradiční stavební ruch vládl o prázdninách i v dalších školách.
Například v Základní škole Jubilejní 3 proběhla druhá etapa rekonstrukce tělocvičen. Za téměř 2,5 milionu korun nechala radnice upravit
jejich zázemí – šatny a chodby. Základní škola Tyršova bude mít za
téměř 700 tisíc korun nové šatny a v Základní škole Komenského 68
proběhla oprava sociálního zařízení za více než milion korun.
„Letos investujeme do škol a školek téměř 20 milionů. Jsou v tom
zahrnuty nejen velké přestavby, ale i drobné opravy, výmalba učeben
nebo nákup sporáku či myčky do školní jídelny,“ dodala Simona
Holčáková z odboru školství, kultury a sportu.
Marie Machková, tisková mluvčí

Učitelé se učí v cizině
Učitelé Základní školy Tyršova sbírali zkušenosti v zahraničí. Během
dvouletého projektu Erasmus+
s názvem „Držíme krok s Evropou – Keeping pace with Europe“ se tři
z nich seznamovali s prací kolegů v zahraničních školách. „Kromě toho,
že jsem mohl ve finském Oulu sledovat výuku, sám jsem několik hodin
učil. Byla to skvělá zkušenost,“ říká učitel zeměpisu Roman Benčák.
Další tři učitelé se zúčastnili odborných kurzů zaměřených na nové
poznatky s využitím telefonů, tabletů a informačních technologií při
výuce ve škole i venku. Čtyři pedagogové absolvovali zdokonalovací
kurzy němčiny a angličtiny.
Po ukončení tohoto začne letos v září další dvouletý projekt Erasmus+. Kromě jazyků a přírodovědných předmětů se zaměří na rozvoj
Montessori výuky. Také jeho součástí budou stáže našich učitelů
v zahraničí. Bude pokračovat spolupráce s finskými školami, novým
partnerem bude škola Montessori v Anglii.
Magda Trávníčková, ředitelka školy

Roman Benčák se školáky z finského města Lieksa.

Veterány zaplní náměstí

Přehlídka historických automobilů a motocyklů, která bude
součástí 9. ročníku Svatováclavské vyjížďky pořádané také jako
Memoriál Růženy Horákové, se uskuteční v sobotu 28. září od
14:00 h na Masarykově náměstí. Letos vozidla odstartují dopoledne od kunínského zámku a po zastávkách ve Fulneku, Tošovicích a Odrách a průjezdech Jeseníkem nad Odrou a Starým
Jičínem ukončí jízdu na novojičínském náměstí. V cíli proběhne
vyhodnocení a oceňování jednotlivých kategorií, spojené s kulturním programem. Bližší informace najdete na městském webu.
Text a foto: Stanislav Bartoň

Učebnice a sešity? Zabalíme!
Až do konce září nabízí městská knihovna opět obalování knih,
učebnic a sešitů. Její pracovníci zabalí jakýkoliv formát včetně atypických přímo na míru do průsvitné knihovnické fólie. Rychle, levně,
profesionálně. Obal vydrží dlouho a je kvalitní. Služba je určena nejen
žákům a studentům, ale všem zájemcům z řad veřejnosti.
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Foto: Mervi Tolonen

Využijte Týden knihoven!
V Týdnu knihoven od 30. září do 4. října poskytne zdejší městská
knihovna registraci dospělých i dětských čtenářů na celý rok zdarma.
Tuto možnost mohou opět využít jen noví čtenáři, kteří městskou
knihovnu ještě nenavštěvovali. Stávajícímu čtenáři bude určena vyhlášená amnestie dlužníků za pozdní vrácení půjčených knih a časopisů.
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
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Jubileum „Staré Komenské“
Základní škole Komenského 68, přezdívané „Stará Komenská“,
je již 110 let. Historie budovy je velmi pestrá. Původně se škola jmenovala Jubilejní, protože její stavba začala v roce, kdy si císař František
Josef I. připomínal 60 let svého panování. Ne vždy se v ní jen učilo.
Za druhé světové války ji využívala německá armáda, v padesátých
letech minulého století byla v části budovy nemocnice.
Jednadvacáté století je spojeno s modernizací učeben, tělocvičny,
školní jídelny a sociálních zařízení. V celé budově je zavedeno LED
osvětlení, žákům jsou ve všech učebnách k dispozici počítače, tablety, interaktivní tabule, školu pokrývá kvalitní Wi-Fi připojení. Výuka
tak odpovídá nejnovějším trendům. Škole k jejímu jubileu přejeme,
aby už navždy sloužila ke vzdělávání.
Svatava Hajdová, ředitelka školy

Škola Komenského 68 slaví jubileum.

Foto: Svatava Hajdová

Ozdravný pobyt se vydařil

Jednapadesát členů místní organizace zdravotně postižených
se v červenci zúčastnilo týdenního ozdravného pobytu v Deštném
v Orlických horách. Krásné letní počasí, výborná strava, masáže,
skupinová cvičení, plavání i se cvičením v bazénu a bohatý doprovodný program, to vše přispělo k pohodě a spokojenosti všech
účastníků. Pobyt splnil své poslání, jímž bylo zlepšení zdravotního
stavu a načerpání nových psychických i fyzických sil. Náklady
byly hrazeny z dotace našeho města, účastnických poplatků a příspěvku pořádající organizace. Dalších pětačtyřicet členů se na
konci srpna zúčastnilo týdenního pobytu ve Veľkém Mederu, spojeného s využitím tamní termální léčivé vody k posílení svého
zdraví.
Text a foto: Jaroslav Kotas

Vyberte si z naší nabídky regionálních produktů a suvenýrů!

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Pozor při prodeji zboží po telefonu!
Češi stále častěji při nákupu zboží volí alternativní způsoby. S nákupy přes internet nebo telefon je ale spojeno mnoho možných nástrah.
Takzvaní šmejdi nechodí jen ode dveří ke dveřím, ale neštítí se ani
telefonického rozhovoru. Ten ovšem dává ještě větší prostor pro
nátlak, manipulaci a neférové jednání. A je jedno, zda se vám budou
snažit prodat elektroniku, mobilní tarif, doplněk stravy nebo elektřinu
a zemní plyn.
Jak taktikám manipulativních prodejců vzdorovat? Hned v úvodu
telefonátu můžete zjistit, zda je prodejce problematický. Položte jednoduchou otázku: Kde jste, prosím, vyhledal mé telefonní číslo?
Volající musí doložit, odkud na vás vzal kontakt. V telefonátech se
rozhodně nenechte zatlačit do kouta. Nestyďte se odpovídat slovem
„NE!“ V případě, že vás nabídka prodejce zaujme, nechte si čas na
rozmyšlenou. Požádejte o písemné informace, nebo o opětovné
zavolání za tři dny, a sdělené údaje o produktu nebo službě si ověřte
na internetu, případně zkonzultujte s příbuznými.
V Novém Jičíně je zakázán takzvaný podomní prodej. Prodejce
nemůže zvonit neohlášeně u dveří občanů s nabídkou zboží či služeb.
I tento zákaz se ale snaží prodejci obejít. Jak? Tím, že si sjednají po
telefonu s občanem schůzku, neporuší zákaz podomního prodeje
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nařízený městem. Obchodník tak na dotaz městské policie může
odpovědět, že má schůzku dohodnutou. Proto doporučuji žádné
schůzky si nesjednávat, nejste si jisti, s kým a o čem budete jednat.
Evergreenem podvodných objednávek je takzvané zneužití souhlasu. Česká obchodní inspekce upozorňuje na jeden příklad za všechny: telefonicky vás kontaktuje firma a zdarma vám jako dárek nabídne
vitamíny. Vy souhlasíte, balíček dorazí a vy jste spokojeni. Za měsíc
ale balíček dostanete znovu, tentokrát už se složenkami. Firmy tedy
využijí vaší neznalosti obchodních podmínek, po dodání dárku totiž
musíte zrušit další zasílání. Pokud tak neučiníte, budou vám zasílány
balíčky znovu, tentokrát už zpoplatněné. Proto, pokud si nejste nabízenými produkty jisti, nikdy nesdělujte operátorovi své osobní údaje.
Pokud už se stane, že se napálíte, nestyďte se za to, situaci můžete
řešit. Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí první
zásilky, a to bez uvedení důvodu. Nutné je zaslat odstoupení písemnou formou, nejlépe doporučeně. V Novém Jičíně také funguje bezplatná právní poradna. Občan si musí konzultaci dohodnout předem
na telefonním čísle 556 768 226, případně na sekretariátu vedení
města v budově radnice.
Tomáš Panáček, advokát
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Zveme vás na Slavnost města 6. a 7. září!
Slavnost města se letos tematicky zaměří na výročí novojičínských továren, ať už jde o automobilový průmysl nebo kloboučnickou
výrobu, a také na výročí kavárny Heinrichshof, dnešního Hotelu Praha, který slouží veřejnosti 120 let.
Naše tipy
V pátek 6. září bude například odhalena busta kloboučnického
továrníka Augustina Hückla nebo zahájena výstava Nový Jičín – město
komínů. Hlavní program proběhne v sobotu 7. září. Jeho součástí
budou tradiční kostýmované průvody, videomapping, ohňostroj a koncerty. Hlavními hosty budou Marie Rottrová – Lady Soul a Ewa Farna.
Zpřístupněné památky
V sobotu 7. září od 9:00 do 17:00 h budou zpřístupněny tyto památkové objekty: Radnice, měšťanský dům č. p. 32 zvaný Stará pošta,
bašta městského opevnění, Žerotínský zámek, měšťanský dům č. p. 45
zvaný Laudonův, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel Nejsvětější Trojice.
Komentované projížďky městem
Ze zastávky v Tyršově ulici bude v sobotu 7. září od 9:00 do
17:00 h odjíždět každou půlhodinu historický autobus. Přestávka bude
od 12:00 do 13:00 h, poslední jízda začne v16:30 h. Kapacita autobusu
je 13 osob, projížďka bude bezplatná.
Půjčovna kostýmů
Kino Květen bude i letos půjčovat historické kostýmy na Slavnost
města. Oděvy se budou vydávat od 3. do 5. září v době od
14:00 do 17:30 h. Vchod do dočasné provozovny bude z Havlíčkovy
ulice. Kostýmy se budou půjčovat po úhradě vratné zálohy 200
korun a předložení průkazu totožnosti. Děti do 15 let si mohou
zapůjčit kostým pouze v doprovodu zákonného zástupce. Zapůjčené
šatstvo se bude vracet v sobotu 7. září do 17:00 h na ekonomickém
oddělení Městského kulturního střediska v budově Staré pošty,
Masarykovo náměstí 32/20.
Nejoriginálnější klobouk
Soutěž o nejoriginálnější klobouk letošní Slavnosti města proběhne
v sobotu 7. září, vlastnoručně vyrobené modely se budou prezentovat

během hlavního programu v sobotu 7. září. Týž den porota vyhlásí
i výsledky soutěže a tři ocenění si odnesou odměnu.
Registrace účastníků soutěže bude probíhat v sobotu 7. září od
13:00 do 14:30 h na Masarykově náměstí. V 17:15 h budou na hlavním
pódiu ocenění vítězové. Porota bude upřednostňovat autorskou tvorbu.
Bude však tolerovat i pokrývky hlavy, které nebudou od základu vyrobené doma, zato budou originálně vyzdobené.
Doprava a parkování
V pátek 6. září bude od 18:00 do 22:00 h platit úplná uzavírka Masarykova náměstí a přilehlých ulic. V Dobrovského ulici bude od
18:00 do 22:00 h provoz obousměrný.
V sobotu 7. září a v neděli 8. září – od 7. září v 6:00 h do 8. září ve
2:00 h budou zcela uzavřeny Masarykovo náměstí a přilehlé ulice.
V ulici Dobrovského bude od 7. září v 8:00 h do 8. září ve 2:00 h provoz
obousměrný.
Od 6. září v 16:00 h do 8. září v 10:00 h bude pro veřejnost uzavřena
městská tržnice a parkoviště v ulici Na Valech.
V sobotu 7. září bude parkování na území města zdarma.
Mimořádné večerní spoje
Na přání osadních výborů v Loučce, Straníku, Bludovicích a Kojetíně
budou v sobotu 7. září do těchto městských částí opět vypraveny
mimořádné autobusové spoje:
• do Loučky (linka 603) ve 22:00 a 23:45 h z autobusového nádraží
(stanoviště MHD),
• do Bludovic a Straníku (linka 697) ve 23:45 h z autobusového
nádraží (stanoviště č. 4) – jedná se o posunutý spoj s běžným odjezdem
ve 23:00 h, který bude ze Straníku dále pokračovat do Hostašovic,
Hodslavic a Mořkova,
• do Kojetína (linka 604) ve 22:30 a 0:02 h z autobusového nádraží
(stanoviště MHD).
Ve spojích bude platit běžný tarif ODIS.
Marie Machková, tisková mluvčí

Slavnost města podpořili:
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Kloboučník a mecenáš Carl Hückel
Nový Jičín lze považovat za téměř učebnicovou ukázku urbanistického vývoje středně velkého města co do důležitosti, rozlohy či počtu
obyvatel. Jednotlivá historická období se různorodými architektonickými styly na sebe nabalovala jako slupky od cibule. Rozhodně k tomu
přispělo i založení města takzvaně na zeleném drnu, jako zamýšleného
střediska na křižovatce významných obchodních cest.
Současná podoba centra Nového Jičína byla sice dána již při jeho
založení, potažmo při rekonstrukci po požáru z roku 1503, k největším
stavebním změnám však došlo v 19. století. Podpořeno hospodářským
vzestupem se město dočkalo své okružní třídy s reprezentativními
budovami, jejichž otevření se odehrávalo za bouřlivého jásotu, hrdého
dojetí a občas i pyšného vychloubačství.
Na okraji tohoto prstence, jako jedna z posledních cibulových slupek,
se objevily tovární provozy, vlastní příčina i následek celého rozkvětu.
Někdy šlo o závody nové, v jiných případech se jen některý z podniků
přestěhoval do větších prostor z původních, nadále nepostačujících
dílen v centru. Tak jako v případě továrny J. Hückel’s Söhne.
Z Courierringu k Rybníčku
Založení podniku se počítá od roku 1799, kdy novojičínský cech
kloboučníků přijal Johanna Nepomuka Hückla, který se právě přistěhoval z nedalekého Fulneku. Letos si tedy připomínáme 220 let od
této významné události.
Jeho synovec a jmenovec Johann později dílnu převzal. První dílny
na adrese Courierring 749 měly velmi výhodnou polohu – poblíž centra
města i hlavní cesty. Hotové zboží se prodávalo v místě a na trzích.
Po smrti svého otce Augustina v roce 1848 sloučil Johann Hückel obě
dílny a vedl je dále v domě na Dolní bráně 656.
Johann Hückel senior postupně opouštěl starý způsob výroby.
V duchu doby ho nadchlo nové, moderní, rychlejší. Proto vyslal své
syny Augusta, Johanna a Carla pěkně postaru do světa „na zkušenou“.
Po jejich slavném a i místními novinami zaznamenaném návratu roku
1865 zavedl právě na popud svých synů mechanickou výrobu klobouků,
první v rakouské monarchii.
Poptávka stoupala tak rychle, že dílna na Dolní bráně nestačila
potřebné množství vyrábět. Bratři se proto rozhodli postavit továrnu
novou. V městské části zvané Na Rybníčku koupili rozsáhlé pozemky
a pod jménem J. Hückel‘s Söhne založili 1. ledna 1868 společnou
firmu. Dřívější továrničku na Dolní bráně zrušili. Tím se symbolicky uzavírá dějinný příběh rodiny Hücklů coby obyčejných kloboučnických
mistrů v rámci městského cechu. Začíná velké dobrodružství slavného
rodu Hücklů, dobyvatelů předních linií v zuřivých bitvách podnikání
v textilním a módním průmyslu, jakož i představitelů hospodářské elity
města, regionu, kraje, země a nakonec i celého mocnářství.
Světoběžník Carl
Nejmladší z trojlístku bratrů Carl Franz Hückel se narodil 18. ledna 1850 v Novém Jičíně
jako syn Johanna Hückla a jeho ženy Josefy,
rozené Lichnofské. Jako absolvent místní
obecné a nižší reálné školy a vyšší reálné školy
v Opavě odešel do Vídně ke svému strýci Hermannu Lichnofskému, dvornímu sedlářskému
mistru, studovat sedlářské řemeslo.
Brzy jej však jeho starší bratři povolali zpět
do Nového Jičína, kde roku 1875 přistoupil do
Podobenka Carla Hückla firmy jako veřejný společník. Znalosti o výrobě
Foto: Státní okresní archiv klobouků se o rok později vydal rozšiřovat do
Nový Jičín
Severní Ameriky. Na několikaměsíční cestě
nejdéle pobýval ve Philadelphii, ale prohlédl si i Niagarské vodopády.
O několik let později Carl tuto cestu nejenže zopakoval, ale navíc
navštívil i kloboučníky v Anglii, Francii, Belgii a Itálii. V Anglii se také
obeznámil s nejmodernějšími stroji na výrobu klobouků, které později
s bratry zavedli i ve své novojičínské továrně. Jako „starý mládenec“,
nevázaný manželskými a rodičovskými povinnostmi, právě on reprezentoval firmu v zahraničí a podnikal i další studijní cesty.
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Cvičenec, hasič a dobrodinec
I přes vysoké pracovní nasazení
a časové vytížení především v prvních
letech po založení firmy a dostavbě
továrny si našel čas na pomoc
potřebným, vždy tiše a diskrétně, protože „pozornost veřejnosti nevyhledával,“ řečeno slovy Richarda von
Schaukal, manžela Carlovy neteře
Fanny.
Na jeho popud byli úředníci a dílenští
mistři pojištěni u Brněnské zemské
pojišťovny dlouho před uzákoněním
státního penzijního připojištění. Se
svými bratry založil Chorobinec
Augusta, Johanna a Carla Hücklových
S přáteli u Niagarských vodopádů
v roce 1876. Foto: Státní okresní na dnešní Hřbitovní ulici v Novém Jičíně.
archiv Nový Jičín

Hasičská jednotka firmy J. Hückel‘s Söhne.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Carl Hückel byl čilým členem Tělocvičného spolku, v mládí prý patřil
dokonce k jeho nejlepším cvičencům. Pravděpodobně díky jeho působení ve Spolku dobrovolných hasičů byla poblíž továrny i vil zřízena
hasičská zbrojnice a přímo v továrně v roce 1903 samostatná hasičská
jednotka. Jako milovník umění podporoval i mladé začínající výtvarníky,
aby svůj talent bez obtíží mohli dále rozvíjet ve školách uměleckého
zaměření.
Pro vlastní potřeby měl uzpůsoben byt přímo v prostorách továrny.
„Osamělý starý mládenec bez vlastního domova zastával pevné místo
v široké a rozvětvené rodině, přesto se však necítil nikde být doma.
Neustále na cestách platil spíše za věčného hosta.“
Nezapomněl na nikoho
Poté, co obmyslel všech 16 neteří a synovců i tetu, odkázal ve své
závěti 100 tisíc korun fondu na podporu bývalých invalidních pracovníků,
vdov a sirotků po zaměstnancích firmy J. Hückel‘s Söhne, vdovám po
zaměstnancích zvlášť ještě 5 tisíc korun. Novojičínskému městskému
zastupitelstvu připsal na dobročinné účely, především na pomoc starým
a nemocným obyvatelům, opět 100 tisíc korun. Dalších 10 tisíc věnoval
na zaopatření chudých a 3 tisíce starostovi města k rozdělení mezi
chudé. Celkem tedy daroval na humanitární účely 218 tisíc korun, na
tehdejší dobu poměrně značnou částku. Na věrného sluhu Wilhelma
Kramolische myslel částkou 10 tisíc korun.
Když 19. prosince 1919 v sedmdesáti letech zemřel, byly v den jeho
pohřbu vyvěšeny černé vlajky jak na obou Hücklových vilách, tak na
radnici, hasičské zbrojnici a budovách a činžovních domech patřících
Hücklovým.
Lenka Chobotová, Státní okresní archiv Nový Jičín
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Hücklovy vily pod drobnohledem
Na sklonku července skončil stavebně historický průzkum Hücklových vil a jeho závěry byly předány zadavateli, městu Novému
Jičínu. Jedná se o analytický způsob, jak podrobně poznat stavbu
nebo soubor staveb a jejich historický vývoj – tedy odhalit, které
stojící části jsou nejstarší a kdy vznikly, jak v té době stavba vypadala,
jak se postupně rozrůstala a naopak, co z ní již zaniklo. Součástí
průzkumu jsou rovněž určitá doporučení do budoucna.
Stavebně historický průzkum provedla památkářka a historička
umění Ĺubica Mezerová ve spolupráci s paměťovými institucemi
našeho města. Za pomoci Muzea Novojičínska a Státního okresního archivu Nový Jičín se podařilo shromáždit množství dokumentačních materiálů, jež osvětlily vývoj jednotlivých vil Augustina
a Johanna Hücklových. Část fotodokumentace a plánů poskytla
samotná rodina Hücklů z Kanady a Rakouska. V interiérech se
kromě jiného podařilo najít cennou historickou výmalbu. Současný
stav obou nemovitých kulturních památek zachytily více než dva
tisíce fotografií.
Výsledkem stavebně historického průzkumu je obsáhlý, více než
pětisetstránkový dokument, který poslouží architektům, projektantům
a samozřejmě vlastníkovi jako vodítko při dalších záchranných pracích a celkové revitalizaci nejen objektů, ale prakticky celého areálu.
Ten je nezbytnou funkční součástí těchto dvou pohádkových zámků
na okraji lesa.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Vila Johanna Hückla kolem roku 1910 – za povšimnutí stojí už neexistující
balkon v prvním patře a krásná terasa, kam se vstupuje jednoramenným
kamenným schodištěm. Foto: Muzeum Novojičínska

Tančící sedláci – symbol města devadesátiletý
Etnografické prvky lze objevit
v mnoha dílech Franze Barwiga
(19. 4. 1868 Šenov – 16. 5. 1931
Vídeň), ať v sochařských nebo
malířských. Sepětí s rodným
krajem se však nejvíce odrazilo
na kašně na novojičínském
náměstí, pro které Barwig realizoval své dílo nazvané Tančící
sedláci. Již v roce 1923 vytvořil
první kresebný motiv této kašny
s tančícím párem. Tanec a kraBarwigův návrh sousoší Tančící sedláci vařský oděv včetně trojrohého
ze sbírek galerie Belvedere. Foto: archiv klobouku jsou hlavním motiSusanne Klein-Barwig
vem. Dnes je součástí sbírek
prestižní rakouské galerie Belvedere.
V průběhu dalších let vzniklo několik autorových realizací tančících
sedláků z Kravařska v kresbě, dřevořezbě nebo bronzu. O plastický
motiv vykreslující symbol zdejšího kraje projevily patrně při výstavě
v roce 1927 zájem město Nový Jičín a místní Okrašlovací spolek.
Pod číslem 624 byl prezentován v umělecké sekci společně s dalšími

Slavnostní odhalení kašny a sousoší za účasti Franze Barwiga a starosty
Dr. Ernsta Schollicha.
Foto: archiv Susanne Klein-Barwig
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Bronzové sousoší Tančící sedláci z roku 1929.

Foto: Ladislav Šmitke

Barwigovými díly, jako byla Puma, Lvice, Opice, Kozoroh, Medvěd,
Skupina kůzlat a Kamzík.
Původní předloha díla byla ze dřeva, následně byl ve vídeňské
slévárně A. Menschik zhotoven bronzový odlitek. Na zasedání Okrašlovacího spolku 20. června 1928 požádal školní ředitel Josef Ullrich,
aby kašna profesora Franze Barwiga s motivem sousoší tančících
kravařských sedláků byla umístěna na náměstí. Původně byla určena
pro Mendlův park, nyní známý pod názvem Janáčkovy sady.
Kašna z pískovce a s bronzovými chrliči v podobě zvířecích hlav
byla na náměstí přivezena v únoru 1929 a následně instalována
v sousedství Mariánského sloupu. Odlití plastiky stálo 6 600 rakouských šilinků, kamenosochařské práce přišly na 9 857 československých korun a samotné umístění uměleckého díla na dalších
5 860 korun. Vedle toho bylo nutné zaplatit celní výdaje a poplatek
za dopravu z Vídně.
Autor Franz Barwig se v tomto případě vzdal nároku na honorář.
Slavnostní odhalení kašny a sousoší proběhlo před 90 lety – 10. září
1929 v pět hodin odpoledne – za přítomnosti starosty města Dr. Ernsta
Schollicha. Barwigovo dílo se stalo oficiálním symbolem nejen Nového Jičína, ale i celého Kravařska. Přečkalo období všech následujících
politických změn. V letech 1980 a 2006 bylo sousoší Tančící sedláci
restaurováno a dnes je zářícím symbolem našeho města.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Úterý 10. 9. v 18:00 h • malý sál • O NAŠÍ SOUČASNOSTI
A BUDOUCNOSTI S PETREM PAVLEM • Beseda s armádním
generálem v.v., bývalým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR
a předsedou Vojenského výboru NATO, přímým účastníkem bojů
v Afgánistánu. Vstupné dobrovolné.
■ Čtvrtek 19. 9. v 19:00 h • Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD • Překlad: Pavel Dominik. Žena středního věku se po rozvodu
musí vyrovnat s mnoha trapnými, směšnými i tragikomickými situacemi. Hlavní roli a dalších sedmnáct postav v režii Jany Kališové
brilantně ztvárnila Eliška Balzerová.
■ Středa 25. 9. v 19:00 h • DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE/ZVÍŘENÝ PRACH TOUR • Nezaměnitelný hlas s vynikající
technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský
standard populární hudby.
■ Pátek 27. 9. v 18:30 h • Homér: ODYSSEA • Úprava: Zdeněk
Pospíšil, Jarmila Křižanová, Zdeněk Klos. Drama o strastiplné cestě
ithackého krále Odyssea v podání ochotnického divadla Bodlák
z Bernartic nad Odrou. Režie: Zdeněk Klos.
■ Neděle 29. 9. ve 20:00 h • malý sál • LiStOVáNí.cz: ČESKÝ
RÁJ (Jaroslav Rudiš) • Parta chlapů se pravidelně schází ve staré
sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Hrají: Pavel Oubram, Tomáš
Drápela, Alan Novotný/Lukáš Hejlík.
Připravujeme:
■ Středa 9. 10. v 19:00 h • Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán: OSMYČKY • Komediantská společnost putuje
napříč českými dějinami od vstupu Čechů na Říp po současnost.
Režie: Stanislav Slovák. Hrají: Michal Isteník, Petr Štěpán, Radka
Coufalová, Ondřej Halámek, Ladislav Kolář, Jiří Ressler, Jakub Uličník,
Dušan Vitázek. Předplatné skupiny B.
■ Středa 16. 10. v 18:00 h • Eric Assous: MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD • Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit
i ze zdánlivě bezvýchodných situací a vymýšlí si s pohotovostí, která
vyráží dech. Režie: Jakub Nvota. Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch,
Tereza Kostková, Nela Boudová, Michaela Sejnová/Lucie Okonová.
Předplatné skupiny S.
■ Čtvrtek 17. 10. v 19:00 h • HANA HOLIŠOVÁ & NEW TIME
ORCHESTRA • Herečka, zpěvačka, držitelka Thálie a vítězka televizní
show Tvoje tvář má známý hlas a 18členný big band – hity české a světové
pop music, muzikálů, swingu, šansonu i rocku v originálních aranžmá.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ANGRY BIRDS VE FILMU 2 • Neděle 1. 9. v 15:00 h/neděle
29. 9. v 17:30 h 2D • Neděle 1. 9. v 17:30 h 3D • Animovaný, dobrodružný, akční, rodinný, komedie, 97 min., dabing, přístupný.
■ PŘES PRSTY • Neděle 1. 9./pondělí 9. 9. ve 20:00 h • Pátek
6. 9./neděle 8. 9./středa 11. 9./pátek 13. 9./středa 18. 9./úterý
24. 9. v 17:30 h • Komedie, sportovní, 101 min., česky, nevhodný
do 12 let.
■ LVÍ KRÁL • Pondělí 2. 9./úterý 3. 9. v 17:00 h • Animovaný, dobrodružný, drama, 118 min., dabing, přístupný.
■ BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ • Pondělí 2. 9. ve 20:00 h • Čtvrtek
5. 9. v 17:30 h • Komedie, 111 min., dabing, nevhodný do 12 let.
■ TENKRÁT V HOLLYWOODU • Úterý 3. 9./středa 4. 9./úterý
10. 9./neděle 15. 9./pátek 27. 9. ve 20:00 h • Komedie, drama,
162 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ ANNA • Středa 4. 9. v 17:00 h • Akční, thriller, 118 min., titulky,
přístupný od 15 let.
■ TO KAPITOLA 2 • Čtvrtek 5. 9./pátek 6. 9./neděle 8. 9./středa
25. 9. ve 20:00 h • Horor, thriller, 165 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ VYNÁLEZ ZKÁZY • SLAVNOSTI MĚSTA • Sobota 7. 9. ve
13:00 h • Slavný film Karla Zemana z roku 1958, promítaný „historickou“ technologií na „filmovém stroji“ Meopta a 35mm filmu. Jedinečný zážitek! Dobrodružný, sci-fi, 81 min., česky, přístupný.
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■ JAK VYCVIČIT DRAKA 3 • SLAVNOSTI MĚSTA • Sobota
7. 9. v 16:00 h • Animovaná rodinná komedie, dobrodružný, 104 min.,
dabing, přístupný.
■ TLAPKOVÁ PATROLA • Neděle 8. 9. v 15:30 h • Animovaný,
rodinný, 70 min., dabing, přístupný.
■ SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA • Pondělí 9. 9. v 17:00 h
2D • Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, 142 min., dabing, přístupný.
■ TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 • Úterý 10. 9./neděle 15. 9.
v 17:30 h • Animovaný, rodinný, komedie, 86 min., dabing, přístupný.
■ KRVAVÁ NEVĚSTA • Středa 11. 9. ve 20:00 h • Horor, thriller,
komedie, 96 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ PANSTVÍ DOWNTOWN • Čtvrtek 12. 9. v 17:00 h • Drama,
122 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ NABARVENÉ PTÁČE • Čtvrtek 12. 9./pátek 13. 9./sobota
14. 9./úterý 17. 9. ve 20:00 h • Velkolepý film režiséra Václava Marhoula. „Boj, kterého si prchající židovský chlapec ani není vědom,
boj sama se sebou, boj o svou duši, o svoji budoucnost...“ Drama,
169 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ ALADIN • Sobota 14. 9. v 17:00 h • Dobrodružný, fantasy, muzikál,
120 min., dabing, přístupný.
■ PLAYMOBIL VE FILMU • Neděle 15. 9./neděle 29. 9. v 15:00 h
• Animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, fantasy, 99 min., dabing,
přístupný.
■ SOUKROMÉ PROMÍTÁNÍ • Pondělí 16. 9. v 17:30 h
■ ZLATOKOPKY • Pondělí 16. 9./středa 18. 9. ve 20:00 h • Drama,
krimi, 110 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK • Úterý 17. 9./sobota 28. 9.
v 17:30 h • Animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, 99 min.,
dabing, přístupný.
■ AD ASTRA • Čtvrtek 19. 9./pátek 20. 9. v 17:00 h • Sobota
28. 9./neděle 29. 9. ve 20:00 h • Sci-fi, thriller, drama, dobrodružný,
115 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ ROMÁN PRO POKROČILÉ • Čtvrtek 19. 9./pátek 20. 9./pondělí
23. 9. ve 20:00 h • Sobota 21. 9./neděle 22. 9./středa 25. 9./pátek
27. 9. v 17:30 h • Jaký je život rozvedených mužů, oddělených
naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Komedie, 95 min.,
česky, nevhodný do 12 let.
■ RAMBO: POSLEDNÍ KREV • Sobota 21. 9./neděle 22. 9. ve
20:00 h • Akční, dobrodružný, thriller, titulky, přístupný od 15 let.
■ PSÍ KUSY • Neděle 22. 9. v 15:30 h • Animovaný, rodinný, komedie,
87 min., dabing, přístupný.
■ RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW • Pondělí 23. 9.
v 17:00 h • Krimi, komedie, akční, thriller, 136 min., titulky, nevhodný
do 12 let.
■ TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY • Filmový klub • Úterý 24. 9. ve 20:00 h
• Horor, komedie, mysteriozní, 118 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ NA STŘEŠE • Bio senior • Středa 25. 9. ve 13:00 h • Nevraživý
profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Vietnamci Songovi. Jak
zvládnou dva věkově a společensky odlišní lidé sdílet jeden prostor?
Česká komedie, drama, 100 min.
■ JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT • Čtvrtek 26. 9.
a úterý 1. 10. v 17:30 h • Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník,
textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník nebo
divadelní režisér… A především legenda české kultury, která ovlivnila
několik generací. Dokumentární, 102 min., česky, přístupný.
■ NÁRODNÍ TŘÍDA • Čtvrtek 26. 9. a pondělí 30. 9. ve 20:00 h •
Drama, 91 min., česky, přístupný od 15 let.
■ DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU • Pondělí 30. 9. v 17:30 h
a úterý 1. 10. ve 20:00 h • Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku
na víkend. Špatné počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství. Komedie, romantický, 92 min., titulky, 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.
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Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy
■ Do neděle 22. 9. • Nová galerie • ANTONÍN
KROČA – MALÍŘ ŽIVOTA A DUŠE • Autorská
výstava akademického malíře žijícího a tvořícího
v Moravskoslezském kraji.
■ Středa 4. 9. – neděle 5. 1. 2020 • Rytířský sál a Kamenná síň •
140 LET CESTY SVĚTLA • Lucerny, lampy a světlomety z Nového
Jičína.
Akce
■ Pondělí 30. 9. – pondělí 25. 11. • MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN)
PRO SENIORY 5 • Cyklus devíti přednášek. Pouze pro přihlášené.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–17:00 h
Sobota zavřeno, Neděle, svátky 9:00–16:00 h
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy
■ Úterý 3. 9. – pondělí 30. 9. • Coffeemusicbar • FOTOBANDA
(NEJEN) Z NJ • Tvorba amatérských fotografů zájmové skupiny
z facebooku, která vznikla letos v květnu.
■ Středa 4. 9. – neděle 29. 9. • Městská knihovna • MATEMATIKA
VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE • Snímky předního českého astrofotografa Miloslava Druckmüllera – noční objekty, zodiakální světlo,
Mléčná dráha, polární záře, stop meteory, vzácné blesky zvané „červené přízraky“ a jiné zajímavé atmosférické jevy.
■ Sobota 7. 9. – čtvrtek
26. 9. • Výstavní síň Stará pošta • NOVÝ JIČÍN –
MĚSTO KOMÍNŮ •
Dospělí 10 Kč/děti 5 Kč.
Akce
■ Pátek 6. 9. • Masarykovo náměstí • IVAN
MLÁDEK A JEHO BANJO BAND (19:00), LENNY (20:30 h) • Koncerty.
■ Sobota 7. 9. v 9:00 h • Masarykovo náměstí • SLAVNOST MĚSTA • Hlavní koncerty: Marie Rottrová – Lady Soul, Ewa Farna, Fast
Food Orchestra.
■ Úterý 17. 9. v 18:00 h • Městská knihovna • NA KOLOBĚŽCE
PO JIŽNÍ AMERICE • Přednáška dobrodruha, cestovatele, vizionáře
a fotografa Marka Jelínka. Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Sobota 21. 9. v 18:00 h • Skalky – terasa • SKALKY OLDIES
ROCK • Tradiční ukončení letní sezony – hrají kapely Klika NJ Blues,
Věšák a Dr. Hekto. Vstupné 50 Kč.
■ Pátek 27. 9. ve 20:00 h • klub Galerka • JAZZ KLUB & TROY
REDFERN (UK) & THE BLADDERSTONES (CZ) • Bluesový dvojkoncert. Vstupné 50 Kč, 150/180 Kč.
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)
• 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)
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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 literární 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. Uzávěrka přihlášek bude 30. 9.!
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Sobota 7. 9. v 9:00 h • Masarykovo
náměstí • SLAVNOST MĚSTA • Doplníme program Městského kulturního střediska neboli Plnou parou vpřed!
■ Středa 11. 9. v 10:00 h • Masarykovo náměstí • DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB • Doplníme program akce pořádané městem.
■ Pátek 13. 9. od 9:00 do 16:00 h • Masarykovo náměstí • KŘÍDA
2019 • Společné malování pro veřejnost, děti z mateřských a základních škol, dětských center a školních družin. Za nepříznivého počasí
bude akce přesunuta na jaro 2020.
■ Pondělí 23. 9. – čtvrtek 26. 9. • SVČ Fokus • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VE FOKUSU • Informativní zahajovací schůzky. Pro
velký zájem doporučujeme zaregistrovat se co nejdříve. Nabídka
kroužků a kurzů i s přihláškou na www.fokusnj.cz.
■ Sobota 28. 9. v 9:00 h • Smetanovy sady • BĚH NOVOJIČÍNSKÝM PARKEM • Závod pro širokou veřejnost, bohatý doprovodný
program. Pro děti věcné ceny včetně diplomů a medailí.
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
■ Sobota 7. 9. – neděle 29. 9. • galerie Návštěvnického centra
• KRESBY POLSKÉ AUTORKY EVY GUILDIS • Vernisáž 7. 9.
v 16:00 h.
■ Do pondělí 30. 9. • placená expozice klobouků Návštěvnického
centra • HISTORIE ZÁZNAMU ZVUKU • Ze sbírek Petra Janouška
a Lubomíra Maliny.
Akce
Další komentovaná projížďka historickým autobusem po technických
památkách města se uskuteční v sobotu 12. října. Přihlásit se
můžete přes rezervační formulář na www.icnj.cz nebo na výše uvedených telefonních číslech.
• Nabízíme k zapůjčení trekové hole a disky na discgolf.
• Vydáváme Turistické noviny v tištěné i elektronické
podobě – nabídka turistických cílů, zajímavostí z oblasti cestovního ruchu, nabídka akcí a výletů.
• V prodeji stále městský med – nejvýše 3 kusy na osobu.
• 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
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Pozvánky
• Pusťte si Cyklotoulky z Nového Jičína!
Oblíbený pořad České televize s názvem Cyklotoulky zavítal
i do našeho města. Tento díl odvysílá ČT Sport v neděli
1. září v 9:00 h, v pondělí 2. září v 5:45 h a v pátek 6. září
v 8:25 h.
• Zahrádkáři zahájí moštování
Spolek zahrádkářů města Nového Jičína oznamuje, že pravidelné
moštování ovoce zahájí v sobotu 7. září od 8:00 h v moštárně
v budově pošty v Loučce. Zájemci mohou tuto službu využít každou
sobotu od 8:00 do 13:00 h. Zpracování výpěstků bude probíhat
podle zájmu, předběžně do konce října. Termín moštování lze individuálně dohodnout s Janem Orlitou, tel. 737 177 873. Ceny zůstávají
na loňské úrovni.
• Účastníci zájezdu zdolají horu Šíp
Autobusový zájezd do Stakovan na Slovensku uspořádá v sobotu
14. září Klub českých turistů, odbor Tělovýchovné jednoty. Cílem bude
zdolat horu Šíp na rozhraní Malé a Velké Fatry. Jedná se o dominantní
vápencovou horu tyčící se nad Kraľovany. Trasu v horních partiích
lemují skalní věže s úžasnými výhledy. Odjezd z Nového Jičína bude
v 6:15 h od Lidlu. Cestou zpět krátké zastavení u Šútovského jezera
s možností koupání a nákupu sýrů. Trasa měří 10 kilometrů, převýšení
780 metrů. Více informací na http://www.kctnovyjicin.cz nebo ve vývěsní
skříňce v Lidické ulici.
• Do klubu za sběrateli
Setkání sběratelů se uskuteční ve středu 18. září od 14:30 do
16:30 h v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Pro sběratele známek, pohlednic, mincí, odznaků a dalších předmětů to bude příležitost
rozšířit sbírku nebo nabídnout ostatním své přebytky. Vstupné bude
dobrovolné.
• Vycházka s vůní opékaných špekáčků
Zážitkovou vycházku s opékáním špekáčků uspořádá Klub českých
turistů, odbor Turisti, v sobotu 21. září. Sraz účastníků bude ve
13:30 h u rybníku Lamberk. Trasa povede přes Lamberk a Kocmínek
do Rybí. V cíli si můžete opéci špekáčky, posedět a zazpívat při
kytaře. Návrat do Nového Jičína je možný linkovým autobusem
v 18:00 h nebo 20:00 h. Špekáčky s pečivem a dobrou náladu si přibalte do batůžku, nápoje budou k dostání na místě. Ohniště a dřevo
jsou zajištěny. Více na http://turisti-kctnj.cz a na vývěskách v ulicích
Lidické a K Nemocnici.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce ve čtvrtek 5. září
v 16:30 h do klubových prostor
na baště městského opevnění na besedu spojenou se zahájením
výstavy Hücklovy vily očima umělců. Besedovat budou tvůrci
vystavených děl ze Spolku výtvarných umělců Arkáda s představiteli potomků rodiny Hücklů. Výstavu s doprovodným programem si lze prohlédnout především během městské slavnosti
v sobotu 7. září, potrvá však až do konce měsíce. V pátek
6. září v 15:00 h – také jako součást městské slavnosti – proběhne odhalení obnovené busty Augustina Hückla, zakladatele
průmyslové výroby klobouků v našem městě, v parčíku před
budovami Tonaku a Polikliniky Agel. Od 11. do 15. září Klub
rodáků podnikne tradiční podzimní studijní cestu po stopách
novojičínských rodáků, tentokrát do Berlína. Pro podrobnosti
sledujte naše vývěsky, internetové stránky a facebookový profil
Klubu rodáků.
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• Podzimní toulky okolím Bumbálky
Akci Beskydy – Bumbálka uspořádá Klub českých turistů, odbor
Turisti v sobotu 28. září. Odjezd bude vlastním autobusem
v 7:30 h od Lidlu. Připraveny budou trasy o délce 13 až 17 kilometrů.
Cestou navštívíme rozhlednu na Súkenické, prameny Vsetínské
a Rožnovské Bečvy a turistický areál na Soláni. Návrat do Nového
Jičína do 19:00 h. Aktuální informace na http://turisti-kctnj.cz a na
vývěskách v ulicích Lidické a K Nemocnici.
• Ušijte si boty na „bosou chůzi“!
Kurz výroby kožených kotníčkových bot pro barefoot neboli
„bosou chůzi“, ušitých stehem flexible přesně na vlastní nohu,
proběhne v sobotu 28. září od 9:00 do 19:00 h a v neděli
29. září od 9:00 do 18:00 h v Knihkupectví a kavárně Jiří Fiala.
Účastníci budou tvořit z přírodní třísločiněné kůže, kterou si
nabarví do některého ze zhruba 25 odstínů. Na podrážky použijí
obuvnické plotny, přičemž budou moci vybírat z několika dezénů,
barev i tloušťky. Pro rezervaci místa v kurzu je třeba zaplatit
zálohu. Počet účastníků je omezen. Více informací na plakátcích,
které lze získat v Knihkupectví Jiří Fiala, na facebooku Knihkupectví a kavárna Jiří Fiala, e-mailu danahlavkova@seznam.cz
nebo u lektorky Dany Tesařové, tel. 605 123 611.
• Odpoledne seniorů a zdravotně postižených
Kulturně-společenské odpoledne seniorů a zdravotně postižených
našeho města, pořádané u příležitosti Mezinárodního dne seniorů,
se uskuteční v sobotu 5. října od 14:00 h ve Středisku volného času
Fokus. Vystoupí Cimbálová muzika Trojačka, taneční skupina Cikne
čhave, country kapela Bernatský klondajk a Taneční klub SVČ Fokus.
K tanci a poslechu bude hrát Josef Vágner. Slosovatelné vstupné
včetně místenky činí 100 korun. Předprodej bude probíhat od
18. září v klubovně v Domě s pečovatelskou službou, Revoluční 6/2,
vždy od pondělí do pátku od 9:00 do 11:00 h. Prodej občerstvení
bude zajištěn.

Podpořte opravu cenných varhan!
Příští rok tomu bude 200 let, kdy byly v žilinském kostele svatého Mikuláše postaveny dodnes dochované varhany. Vytvořil
je Fabian Sebastian Staudinger (1766–1839), poslední zástupce
tohoto řemesla působící v centru slezského varhanářství –
v Andělské Hoře u Bruntálu.
Vyučil se u něj i Johann Neusser, zvídavý mládenec ze Životic
u Nového Jičína, který v našem městě založil slavnou varhanářskou tradici trvající do období první republiky. Žilinské varhany jsou jediným dochovaným nástrojem svého stavitele na
severní Moravě; zároveň tvoří jisté pojítko mezi uměním dvou
slavných varhanářských rodů Moravy a Slezska – Staudingerů
a Neusserů.
Varhany byly během své existence napadeny červotočem,
opravy provedené v minulosti řešily vždy jen nejpalčivější problémy. Bylo by velmi žádoucí tento cenný nástroj obnovit do
původní podoby a zachránit pro další generace. Je to přece
odkaz našich předků!
Moravskoslezský kraj proto vyhlásil veřejnou sbírku, která
má pomoci s financováním projektu, jehož celková cena přesáhne 1 milion korun. Dárci mohou své příspěvky posílat na
číslo účtu 90101090/2010.
I když řádné a pečlivé restaurování bude nákladné, z dlouhodobého hlediska se vyplatí. Dobře postavené varhany zde
mohou sloužit další staletí jako svědectví řemeslné úrovně varhanářů z počátku 19. století i jejich novodobých pokračovatelů.
Jiří Krátký, diecézní organolog
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TEXTIL META Taťána Kodadová

POSLEDNÍ ŠANCE
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
pyžama • župany • bundy
kabáty • svetry • košile

končíme 30. září – prodejna se ruší
rohový obchod naproti Čedoku
ulice 28. října 18, Nový Jičín

Novojičínský zpravodaj
Gabriela Vyskočilová

manažer inzerce

mob.: 777 367 085e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský zpravodaj
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Kuželkáři jdou do toho!
Utkáním s Horním Benešovem zahájí „A“ tým kuželkářského oddílu
zdejší Tělovýchovné jednoty v září novou sezonu v přeboru Moravskoslezského kraje. Ve stejném měsíci se družstva „B“ a „C“ poprvé
utkají s „céčky“ Oder a Lipníku nad Bečvou v meziokresním přeboru
Novojičínska, Přerovska a Vsetínska. Nejmladší hráči budou hájit
novojičínské barvy v celorepublikovém Poháru mladých nadějí.
Kuželkářský oddíl má více než pětatřicetiletou tradici, jednotlivé
týmy reprezentují naše město většinou na úrovni okresních a krajských přeborů. Rádi u nás přivítáme nové zájemce z řad mužů, žen
i dětí, kteří mají zájem nejen si zahrát, ale i přiložit ruku k dílu při
údržbě kuželny a pobavit se ve výborném kolektivu. Více informací
na https://www.kuzelkynj.cz/.
Radek Chovanec, předseda oddílu

Historický úspěch týmu Between

Rušné prázdniny discgolfistů
Prázdniny discgolfistům zcela zaplnily turnaje první i druhé ligy.
Členové zdejšího klubu Moravian Gators v nich předvedli skvělé
výkony. Důkazem jsou dosažené úspěchy v různých kategoriích.
O prvním srpnovém víkendu proběhl prvoligový turnaj na kopci
Vesec u Liberce. Tamní hřiště patří k nejdelším v Česku, a proto naši
discgolfisté měli příležitost ukázat, co v nich opravdu je. V kategorii
Open se na 3. příčce umístil František Trenz, mezi ženami vyhrála
Eliška Bártková. V kategorii Junior zvítězil Jakub Dostál, který s dalšími 5 hráči a hráčkou ve druhé polovině měsíce vyrazil na mistrovství
světa týmů do Estonska.
Počátkem měsíce se uskutečnil turnaj v Kopřivnici. V kategorii
Open zvítězil Bohdan Bílek před klubovým kolegou Jakubem Knápkem. V kategorii Master vybojoval Radek Knápek druhou příčku.
Rušno bylo na discgolfových hřištích i o dalších víkendech –
10. srpna na turnaji v Šumperku vybojoval Radek Dostál třetí místo
v kategorii Open, o týden později na druholigovém turnaji ve Veselí
u Oder Jakub Knápek ovládl kategorii Open, Petr Masník skončil třetí.
Radek Dostál, Moravian Gators

Ze všech sil bojovali členové rope skippingového týmu Between
ze Střediska volného času Fokus na evropském šampionátu
v rakouském Grazu. Novojičíňané Patricie Urbanová, Zuzana
Polášková, Jan Bukovjan a Kryštof Kozmík s dalšími dvanácti českými reprezentanty tam zúročili svou roční přípravu. Teprve třináctiletý Kryštof vybojoval pro naši zemi krásné 7. místo. Bylo to
nejlepší umístění na evropské soutěži v historii České rope skippingové asociace. Šampionát obohatil nejen skokany, ale i trenéry
a ostatní členy doprovodu. Velké poděkování patří Středisku volného času Fokus, rodičům, české reprezentaci, Petru Poláškovi
za fešné reprezentační dresy a trenérům týmu Between.
Text a foto: Dana Dokládalová

Turisté zamířili do pralesa

Také junior Šimon Galia (v popředí) prožívá léto nabité turnaji.
Foto: Pavel Brückler

Pětapadesát milovníků přírody se zúčastnilo zájezdu do pralesa Mionší v Těšínském
Slezsku, který 20. července 2019 pořádal
Klub českých turistů, odbor Tělovýchovné
jednoty. Z Dolní Lomné jsme šli s průvodci
ve dvou skupinách 7 kilometrů dlouhou
stezkou, vedoucí převážně okrajovými partiemi lesa. S rozlohou 170 hektarů patří
rezervace k největším pralesům v Česku.
Jde o pozůstatek jedlo-bukového karpatského pralesa, kde mrtvé dřevo není na
obtíž, ale poskytuje úkryt ptactvu, hmyzu
a dřevokazným houbám. Odborníci zde sledují celkový vývoj lesní dynamiky. Obdivovali jsme jedli bělokorou (na snímku),
některým je přes 300 let. Potom jsme se na chatě Kamenitý s nádherným výhledem občerstvili, někteří vyšli i na rozhlednu Kozubová.
Text a foto: Ivana Klimčíková

Mladí ploutvaři v Egyptě

Sportovní pozvánky

Mistrovství světa juniorů v ploutvovém plavání proběhlo na přelomu
července a srpna v egyptském Sharm El Sheikh. Zdejší Laguna tam
vyslala dva zástupce – ostříleného Jakuba Klimpara doprovodila na
nejdůležitější závod sezony Hana Rosová. Oba závodníci startovali
v kraulových disciplínách v ploutvích.
Vzhledem k výsledkům z loňského šampionátu se Jakub jevil jako
velká medailová naděje. Avšak letošní sezona se mu nevydařila nejlépe. V Egyptě se jeho nejlepším výsledkem stalo osmé místo na
padesátimetrové trati.
Jeho týmová parťačka naopak velmi příjemně překvapila. Hana si
ve všech odplavaných disciplínách vytvořila osobní rekordy. Stejně
jako Jakub si zapsala nejlepší výsledek na padesátce, kde se dokázala
probojovat do finále. V něm z bazénu vylovila skvělou osmou příčku.
Aneta Pivoňková, Sportovní potápění Laguna

• Na Svinci se utká střední Evropa
Mistrovství střední Evropy v discgolfu proběhne od 20. do
22. září na Svinci. Divákům nabídne jedinečnou možnost sledovat evropskou špičku tohoto sportu. Více informací na
www.moraviangators.cz. Místní klub Moravian Gators zve nejen
ke sledování závodu, ale uvítá i pomoc dobrovolníků na jamkách. V případě zájmu napište na e-mail karel.dostal@gnj.cz.

Novojičínský zpravodaj

• Florbalová výzva jménem Novojičínský O-Cup
Šestadvacátý ročník florbalového turnaje Novojičínský O-Cup
se uskuteční v sobotu 12. října v tělocvičnách Základní školy
Komenského 66. Do turnaje, pořádaného za podpory města
Nového Jičína, se družstva mohou přihlásit na www.o-cup.cz.
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Nový Jičín objektivem čtenářů
Fotosoutěž čtenářů jubilejním 100. kolem skončila, poslední stránka Novojičínského
zpravodaje však zůstane amatérským fotografům vyhrazena i nadále. Jen s tím
rozdílem, že nepůjde o soutěž s určením pořadí nejzdařilejších snímků, ale o prosté
zveřejňování vybraných fotografií, které redakci zaujmou svým námětem nebo
provedením. V šuplíku určitě nezůstanou – ty nejkvalitnější kromě otištění ve zpravodaji město využije při své propagaci a pořádaných akcích a nově i při výzdobě
prostor městského úřadu. Proto dále fotografujte život v Novém Jičíně a jeho místních částech, fantazii se meze nekladou! Mějte pouze na paměti, že snímky zasílané
na adresu njzpravodaj@novyjicin-town.cz musejí být v dostatečném rozlišení –
nejlépe od 1 Mb – a že uzávěrka této rubriky bude vždy 15. den v měsíci. A pokud
svůj záběr v aktuálním čísle nenajdete, neztrácejte naději. Možná se k němu vrátíme
někdy příště. Jako tečku za již uzavřenou fotosoutěží nabízíme několik snímků
z dílny jejího zakladatele a člena poroty Pavla Wesselyho. Od příštího čísla už tento
prostor bude patřit jen vám...
Novojičínský zpravodaj

Uzávěrka příštího čísla bude 18. září ve 12:00 h
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 9/2019 vyšlo 26. 8. 2019, distribuce 30. 8–2. 9. 2019. V případě
problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237. Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212. Šéfredaktorka:
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