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Česká Lady Soul byla ozdobou letošní Slavnosti města
Zpravodajství a fotografie na stranách 6 a 7.

Foto: Marie Machková
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Žena, která zachránila životy
Devadesáté narozeniny
oslavila obyvatelka našeho
města Dana Milatová,
patřící mezi poslední žijící
účastníky odboje za druhé
světové války na Novojičínsku. Ještě jí nebylo patnáct
let, když pomohla zachránit
mnoho lidských životů.
Společnost Post Bellum
zaznamenala její vzpomínky do sbírky Paměť národa.
Dětství prožila ve Zlíně,
kde byl její tatínek správcem lesního hřbitova. Místo
se za druhé světové války
stalo útočištěm odbojářů.
Dana Milatová měla pohnutý život.
Foto: Marie Machková Ukrývali zde zbraně i potraviny pro partyzány a zasílali
balíčky lidem vězněným gestapem. Její rodiče i bratr byli žalářováni,
teta a strýc zemřeli v koncentračním táboře Mauthausen.
„Za války jsme měli neustálý strach z gestapa. Rozpárali gauč,
bodali do šatů ve skříni, když zatýkali tatínka. Snad už se nic takového
nebude opakovat, ale bojím se, že lidé jsou nepoučitelní,“ zavzpomínala oslavenkyně, jež ve čtrnácti letech pomáhala pašovat z věznice
otcovy motáky s informacemi, které zachránily mnoho lidských životů.
Předávala zprávy partyzánům, pomáhala se zásobováním a dokonce
i s dodávkami zbraní.
Po válce se rodina přestěhovala do Šenova u Nového Jičína. Po
nástupu komunistů k moci StB zatkla otce i bratra Dany Milatové.
Přestože byli zadrženi jen krátce, bratr na následky věznění ve třiadvaceti letech zemřel. V roce 1950 na protest odevzdala legitimaci
komunistické strany a stala se nežádoucí osobou.
„Je smutné, když vlastní národ neocení hrdinství, které pomohlo
k jeho záchraně. Naopak, ještě nespravedlivě ubližuje. Jistě nemluvím
jen za sebe. Vážím si takových lidí, chovám k nim úctu a obdiv,“ řekl
starosta Stanislav Kopecký, jenž jubilantce blahopřál na radnici.
Marie Machková, tisková mluvčí

Vyhlásili Dobrovolnice roku

V pořadí desátý Den sociálních služeb proběhl 11. září na Masarykově náměstí. Svou činnost na něm představily organizace,
které v našem městě poskytují sociální, zdravotní a související
služby. Součástí akce bylo i vyhlášení Dobrovolníka roku za nezištnou pomoc v sociální a zdravotnické oblasti. Letos titul získaly
Ludmila Jahodová, jež jako dobrovolnice pracuje v charitním šatníku, Nina Kučíková za péči o klientky Domova Duha a Beáta Plášilová za to, že věnuje svůj čas dětem z klubu Stromeček, který
patří mezi aktivity mobilního hospice Strom života.
Text a foto: Marie Machková
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Pavel Wessely čestným občanem

Zastupitelstvo města udělilo čestné občanství Pavlu Wesselému. Symbolické ocenění získal za celoživotní aktivity při zviditelňování a reprezentaci Nového Jičína doma i v zahraničí, za
podíl na obnově historických památek a znovuobjevování významných novojičínských osobností. Starosta Stanislav Kopecký mu
předal čestný titul a pamětní list na Slavnosti města v Hotelu
Praha. „Když si uvědomím, že jsem se ocitl mezi takovými velikány,
jako byli Václav Ptáček, Max Mannheimer, Ervín Bártek, Johann
a Augustin Hücklovi a další, jsem v dobré společnosti,“ reagoval
s úsměvem Wessely.
Text a foto: Marie Machková

Změny u baby a senior taxi
Město od 1. října změnilo provozovatele baby a senior taxi a rozšířilo
provozní dobu i počet jízd v měsíci. Změna by kromě zkvalitnění
služby měla přinést i výrazné úspory nákladů z městské pokladny.
Služba pro přepravu občanů od 65 let, držitelů průkazů ZTP nebo
ZTP/P a dětí do 4 let zde začala loni v dubnu. Město k tomuto účelu
pořídilo na operativní leasing dva elektromobily. Provozovatelem byly
technické služby.
„Za rok provozu taxi přepravilo 1 672 lidí, ujelo 10 402 kilometry
a město za to zaplatilo téměř 1,3 milionu korun, přičemž tržby činily
jen 27 552 koruny. S novým provozovatelem se nám podařilo vysoutěžit roční úhradu 600 tisíc korun, přičemž cena jízdného zůstává pro
občany stejná, tedy 20 korun,“ řekl místostarosta Václav Dobrozemský.
Radnice za nájem elektromobilů do 30. června letošního roku zaplatila přes 420 tisíc korun. „Další téměř 74 tisíce činila provize firmě,
která administrovala výběr dodavatele elektromobilů, a poplatek za
zpracování žádosti o dotaci, která byla neúspěšná. Jeden vůz vůbec
nevyjel a byl celou dobu v garáži,“ dodal Dobrozemský. Pro nevýhodnost a kvůli neplatné smlouvě o pronájmu město 27. srpna vrátilo
vozy dodavateli.
Občané mohou od října využívat službu až osmkrát za měsíc namísto
dosavadních šesti jízd. Také objednání taxi bude snazší. Telefonní linka
bude fungovat každý den od 6:00 do 8:00 hodin, zatímco dříve se objednávky přijímaly pouze v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin. Baby
a senior taxi také o půl hodiny prodloužilo provozní dobu, a to od
6:30 do 15:00 hodin. Více v letáčku, který je součástí tohoto čísla.
Marie Machková, tisková mluvčí
Svoz směsného komunálního odpadu – popelnic a kontejnerů s QR kódy – bude o státním svátku 28. října probíhat
podle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny. Pokud
nádoba nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat
ji na místě do vyprázdnění.
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Sběr nebezpečného odpadu a kovů

Oslavte Den pěstounství!

Podzimní mobilní sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu a kovů proběhne v těchto místních částech a následujících
termínech:
Stanoviště a termíny svozu: Loučka – středa 2. října od 15:45 do
16:00 h parkoviště u garáží městského úřadu, od 16:00 do 16:15 h
u věžáku č. 275 naproti pneuservisu, od 16:15 do 16:30 h u Koruny,
od 16:30 do 16:45 h u správní budovy ZD, Kojetín – středa 2. října
od 17:00 do 17:30 h křižovatka u autobusové zastávky, Straník –
středa 9. října od 15:45 do 16:15 h nad školou, od 16:15 do 16:45 h
u prodejny Jednoty, od 16:45 do 17:30 h odbočka ke hřišti, Bludovice
– středa 16. října od 15:45 do 16:15 h čerpací stanice (Fojtství), od
16:15 do 16:45 h autobusová zastávka u České školy, od 16:45 do
17:30 h bývalé čalounictví, Žilina – středa 23. října od 15:45 do
16:15 h u hřiště, od 16:15 do 16:45 h Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), od 16:45 do 17:15 h U Škorňů (Pstruží potok), od 17:15 do
17:30 h Beskydská (u skladu CO).
Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů
doklad k ověření jejich bydliště.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Den pěstounství jako poděkování pěstounům za
ochotu pomoci dětem, jež nemohou vyrůstat ve
svých biologických rodinách, proběhne v sobotu
12. října od 10:00 do 18:00 h v Dolní oblasti Vítkovice.
Pěstounské rodiny budou moci bezplatně navštívit
Svět techniky a spolu s ostatními návštěvníky, kteří obdrží 20procentní
slevu na vstupné, také bezplatně využít další doprovodný program.
Součástí akce bude komponované vystoupení dětí vyrůstajích
v náhradních rodinách. Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné
péče uvažují, mohou akci využít k bližšímu seznámení s problematikou. Bližší informace lze najít na https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.
Richard Pešat, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí

Důstojná pomoc? Poukaz Z!
Už vás někdy člověk bez domova požádal, abyste mu přispěli,
a vy jste odmítli z obavy, že darované peníze zneužije? Chcete-li
projevit lidskost a solidaritu, nabízíme vám důstojnou a efektivní
formu pomoci: Poukazy Z.
„Zetka“ vám zaručí, že vaše pomoc bude využita na zajištění noclehu
v teple a posteli. Součástí služeb noclehárny je postel, prostor pro
osobní hygienu – teplá sprcha, ručník a mýdlo – polévka a teplý nápoj.
Poukaz Zetko lze zakoupit v Charitě Nový Jičín, Dolní brána 57,
sedm dní v týdnu od 7:00 do 20:00 h. Možná je také bezhotovostní
platba na bankovní účet Charity Nový Jičín. Více informací na webu
www.charitanj.cz nebo na e-mailu charita@charitanj.cz.
Markéta Brožová, Charita Nový Jičín

Kam po základní škole?
Žákům končícím povinnou školní docházku, jejich rodičům,
výchovným poradcům a dalším zájemcům bude určena přehlídka
Gemma 2019, která se uskuteční v úterý 22. října od 10:00 do
17:00 h a ve středu 23. října od 9:00 h do 16:30 h v sále firmy Varroc
Lighting Systems v Suvorovově ulici 195. Představí se zde všechny
střední školy z Novojičínska a pro rozšíření škály studijních oborů
také další školy z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého
kraje. Přehlídka bude pro veřejnost přístupná zdarma. Bližší informace
podá Ilona Fiurášková z Krajského zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informačního centra Nový Jičín, tel.
595 538 014.
Novojičínský zpravodaj

Povinné „čipování“ psů!
Připomínáme chovatelům psů novelu zákona o veterinární péči,
podle níž od 1. ledna 2020 je povinná vakcinace proti vzteklině platná
pouze v případě, že pes je označen mikročipem. Označeni jím nemusejí být psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. červencem
2011. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování
psa – očkovacím průkazu nebo pasu. Štěňata musejí být označena
mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině.
Helena Janoušková, odbor životního prostředí

O životě bez domova
Přednáška s diskuzí na téma Život bez domova – kudy ven z bludného kruhu se uskuteční v pondělí 14. října v 16:00 h v aule zdejší
radnice. Hostem bude odborník na bezdomovectví Jakub Marek.
Na podněty a dotazy posluchačů bude odpovídat také Marek Procházka, terénní sociální pracovník novojičínské Charity.

Nemocnice zvýší bezpečnost
Opatření ke zvýšení bezpečnosti svých pacientů, zaměstnanců
a návštěvníků přijala zdejší nemocnice. Kromě posílení ostrahy
a instalace bezpečnostních systémů uzavře od 1. října bránu ústící
do Purkyňovy ulice. Jediným možným vstupem do areálu pro veřejnost bude hlavní vjezd u vrátnice z ulice K Nemocnici.
„Za poslední rok došlo ke dvěma napadením ostrahy bezdomovcem a 515 případům neoprávněného vniknutí do areálu, přičemž
u zhruba třetiny incidentů bylo nutné přivolat hlídku městské policie,"
objasnil důvody zpřísněných opatření ředitel nemocnice Jan Káňa.
Brána z Purkyňovy ulice bude průchozí jen pro zaměstnance nemocnice
po přiložení čipové karty. Další kroky ke zvýšení bezpečnosti pacientů
a zaměstnanců budou následovat. Připravované změny se dotknou i pravidel pro vjezd vozidel. Jejich pozitivní dopady pocítí například držitelé
průkazů ZTP a ZTP/P, kteří se nechají přivézt do areálu nemocnice.
Martin Janík, Nemocnice Nový Jičín

Ocení přístavbu v Kojetíně?
Přístavba rodinného domu v městské části Kojetín se uchází
o letošní Českou cenu za architekturu. Do užší nominace postoupila 34 díla, z toho dvě z Moravskoslezského kraje. Výsledky
budou oznámeny 14. listopadu na slavnostním galavečeru v Praze.
„Rodinný dům s ateliérem v Kojetíně, který architektonické studio
Kamila Mrvy realizovalo před více než deseti lety, je ikonou zdejšího
regionu. I to byl důvod, aby při pokračování projektu investor
oslovil totéž studio. Interiéry navrhoval Radek Leskovjan,“ připomněla Tereza Zemanová, mluvčí České komory architektů,
která soutěž pořádá. Zadáním bylo rozšířit dům v Kojetíně o dvě
ložnice, koupelnu a šatnu. „Autoři zachovali původní rekonstrukci
a rozhodli se přistavět do svahu jen nenápadnou stavbu se zelenou
střechou, která se bude otevírat do atria, kde se odehrává život
rodiny,“ doplnila Zemanová.
Text: Novojičínský zpravodaj, foto: archiv

Novojičínský zpravodaj
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Školy znovu ožily

Školáky přišel pozdravit starosta Stanislav Kopecký. Foto: Marie Machková

Celkem 248 prvňáčků usedlo 2. září v našem městě do školních
lavic – 230 ve školách zřizovaných městem a 18 v soukromé Základní
škole Galaxie. O prázdninách probíhaly ve školách rekonstrukce
budov a modernizace učeben. Město ve svých zařízeních letos investovalo téměř 20 milionů korun. Navzdory velkým stavebním zásahům
všechny základní školy zahájily výuku včas.
„Drobné zpoždění vzniklo v Základní škole Jubilejní 3, kde probíhá
druhá etapa rekonstrukce tělocvičen. Úprava šaten a chodeb ale
na provoz školy nebude mít vliv,“ ujistila vedoucí odboru školství
Oldřiška Navrátilová. Stavební ruch neustal ani v Mateřské škole
Jiráskova, kde radnice nechala zastřešit vstup do budovy. Školka
má ale dva vstupy, a proto ani tyto práce provoz neomezují.
Zavřená je jen Mateřská škola Jubilejní 1. Probíhá zde oprava střechy, výměna oken i dveří a zateplování fasády. V hernách, třídách
i ložnicích bude nová vzduchotechnika. „Děti našly náhradní prostory
v sousední školní družině. Do své školky by se měly vrátit v listopadu,“
doplnila Navrátilová.
Marie Machková, tisková mluvčí

Horní zápolili s Dolními

Klub pro malé badatele

Jak se šíří zvuk? Co je to hluk a jak hlasité je ticho? Jak se zvedá
závora? Jak převádí převodovka? Co vidím lupou a co mikroskopem? To jsou témata, která připravili pro klub nadaných dětí vyučující
Základní školy Jubilejní 3. Více než dvacet chlapců a děvčat ve
věku od 8 do 11 let, rozdělených do dvou skupin, bude každou
středu zkoumat, bádat a objevovat. Můžeme tak nastartovat kariéru
nejednoho budoucího vědce, leteckého inženýra, mikrobiologa,
neurochirurga či kohokoliv, kdo bude ve své profesi maximálně
využívat svých schopností ku prospěchu společnosti. Pokud našim
malým borcům fandíte, podpořte je na facebooku školy.
Text a foto: Miroslava Borošová

Vycházejí Turistické noviny
Návštěvnické centrum připravuje na začátek října druhé číslo
nového čtvrtletníku Turistických novin. Nové vydání se zaměří na
období od října do prosince. Čtenáři se například dovědí, jaké
zajímavé akce se v té době uskuteční v okolí Nového Jičína. Také
se dočtou něco málo o vánočních obyčejích na Novojičínsku
a jaké akce připravují obce a města v tomto regionu. Chybět
nebude zmínka o tradičním výlovu rybníku, nezapomněli jsme
ani na oslavy podzimních svátků svatých Huberta a Martina. Noviny budou opět k dostání na recepci Návštěvnického centra.
Nikola Maňáková, Návštěvnické centrum

Odborná prax s Erasmom+

Tradiční sportovní akce Horní – Dolní proběhla 31. srpna v Bludovicích. Na místním hřišti nejprve sehráli fotbalové utkání naši
nejmenší. Po nich nastoupily nejlepší výběry z obou konců Bludovic.
Starší hráči museli ocenit bojovnost malých fotbalistů v utkání
plném zvratů, v němž se hra raketovým tempem přesouvala ze
strany na stranu. I dospělí předvedli svůj nejlepší výkon sezony.
Po závěrečném hvizdu se z vítězství radoval celek z dolního konce.
Během utkání dospělých se děti bavily hrami a soutěžemi. Na závěr
obou utkání dostali hráči zasloužené medaile a tým Dolních také
putovní pohár z rukou předsedy výboru Vladislava Alta. Program
uzavřela večerní taneční zábava s kapelou Acoustic Velvet.
Text a foto: Kamil Škarka
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Tak ako aj po minulé roky, i tento rok sa naša škola zapojila do
projektu Erasmus+. Dvanásť žiakov z Obchodnej akadémie v Lučenci zavítalo do Nového Jičína, aby tu 3 týždne absolvovali svoju
zahraničnú odbornú prax v administratívnych, kancelárskych
a sekretárskych prácach. Výsledkom bude vypracovanie záverečného projektu, ktorý v posledný deň prezentovali pred svojimi mentormi, profesormi z Obchodnej akadémie a strednej odbornej školy
Educa a taktiež aj před svojimi spolužiakmi.
Text a foto: žiaci Obchodnej akadémie Lučenec
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Bezpečná chůze i cyklistika

Klub trénování paměti se vrací

Na bezpečnou chůzi a cyklistiku kladl důraz letošní
Evropský týden mobility, k němuž se ve druhé polovině září připojilo i naše město. Úvod patřil oslavě
15 let dopravního hřiště u Základní školy Dlouhá. Na
děti čekaly soutěže, skákací hrad a odměny.
Proběhlo také veřejné projednání možnosti zavedení sdílených
kol. Lidé se seznámili s konceptem bikesharingu, diskutovali o možné
podobě této služby v Novém Jičíně a kolo si mohli i vyzkoušet.
Závěr kampaně patřil výšlapu na Svinec a jízdě po cyklostezce
Koleje, jež slaví 5. narozeniny. Přes 50 účastníků si užilo společnou
jízdu po cyklostezce vyzdobené malbami děti z mateřských a základních škol. Na Zrzávkách došlo na slavnostní krájení dortu, ukázku
elektrokola a hudební program. Výročí cyklostezky připomněla i výstava ve vestibulu radnice.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Stálí i noví zájemci o paměťové hříčky se po letní pauze mohou
znovu setkávat v učebně zdejší městské knihovny. Těšit se
můžete na příjemnou atmosféru a směs hříček, praktických rad
a zajímavých teorií o paměti. Prvními podzimními termíny, které
můžete využít, budou úterý 15. října v 9:00 h a středa 16. října
v 16:00 h.
Martina Burianová, oddělení pro dospělé čtenáře

Horolezecký oddíl slaví
Horolezci z Nového Jičína v září oslavili 65. výročí vzniku svého
oddílu. Téměř padesátka současných i bývalých členů si přišla připomenout jeho historii od založení profesorem Jindřichem Pacákem
v roce 1954 i největší úspěchy. Oddíl se může pyšnit takovými jmény
jako Leopold Sulovský, David Fojtík, Miloš Palacký nebo Marek Novotný,
kteří zdolávají i osmitisícové vrcholy. Na jeho fungování má velký podíl
dlouholetý předseda Gerhard Kapusta. Horolezecký oddíl má v současnosti zázemí na boulderové stěně v Riegrově ulici, která je od roku
2010 otevřena i pro veřejnost. Přijďte se seznámit s naší činností!
Michaela Mrklovská, horolezecký oddíl

Zagorová a Rezek v kině Květen

Rok začali turistickým kurzem
Ani tento školní rok nemohl pro žáky 6. ročníku Základní školy
Komenského 68 začít jinak než turistickým kurzem, tradičně pořádaným v táborovém zařízení Kyjov v Hutisku-Solanci. Děti si užily
vše, co pro ně léty osvědčení lektoři připravili – od střelby ze vzduchovky, přes topografii, zdravovědu, rozdělávání ohně a uzlování,
luštění šifer a stavění stanů až po získávání znalostí z přírody. Večerní
čas trávily u adaptačních a kolektivních her. Náš pobyt jsme zakončili
diskotékou i stezkou odvahy.
Zuzana Kociánová, učitelka

Pět dní s outdoorem
Mezinárodní festival outdoorových filmů opět po roce zavítá
do Nového Jičína. Letošní ročník potrvá déle – od středy 9. října
do neděle 13. října. V kině Květen vás tedy čeká podstatně více
filmově-outdoorových zážitků. V doprovodném programu se
mimo jiné projedeme na kajaku s dobrodruhem Zdeňkem Lyčkou,
cestovatelka Lucie Radová nás sveze růžovým tuktukem po Jižní
Americe a odvážnější jedinci si mohou vyzkoušet třeba výstup
na Mount Everest ve virtuální realitě uvnitř kina. Už tak lákavou
nabídku okoření výstavy, aktivity s outdoorovou tematikou a živá
hudba, tanec i zpěv. Následně v úterý 12. listopadu v kině přivítáme cestovatele a lidového vypravěče Ladislava Ziburu
s novým stand-upem, tentokrát pojednávajícím o jeho prázdninách v Evropě. Vstupenky on-line a v pokladnách městského
kulturního střediska. Více informací na www.galerdoor.cz nebo
na facebook.com/galerdoor.
Vít Blažek

Galakoncert Hany Zagorové a Petra Rezka proběhne ve středu
13. listopadu v 19:00 h ve zdejším kině Květen. Během téměř
dvouapůlhodinového vystoupení oba zpěváci připomenou své
největší hity v doprovodu skupiny Boom!Band Jiřího Dvořáka.
Chybět nebudou ani jejich společné duety. Lístky lze zakoupit už
nyní v předprodeji v kině Květen, městské knihovně, kanceláři
městského kulturního střediska a on-line na www.kinonovyjicin.cz.

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Co za života daruješ...
V bezplatné právní poradně, otevřené v Novém Jičíně každou
první středu v měsíci, se velmi často setkávám s případy převodu
vlastnictví, darování či odkazování závětí.
Kdysi mě navštívila starší paní Jiřina s tím, že chce přepsat dům na
svou dceru a neví, jestli má sepsat závěť či nechat vše na dědictví po
její smrti. Podle starého římského pravidla „Co za života darováno jest,
do dědictví nepatří“, jsem jí poradil, aby svou nemovitost darovala
dceři a zároveň si v ní zřídila právo doživotního užívání, takzvanou služebnost nebo vejminek. Paní Jiřina souhlasila a rodinný dům darovala
dceři. Žádný další větší majetek nevlastní a v rámci dědictví již nebude
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co dědit. Darovací daň se v tomto případě neplatí, a proto ji převod
vyšel levně. Hlavní ale je, že naložila se svým majetkem tak, jak sama
hodlala učinit ještě za svého života. V běžném životě se pro ni nic
nezměnilo, v domě nadále zůstává a užívá si klidného stáří. Dcera,
jakožto nový vlastník, dokonce změnila dodavatele elektřiny a zemního plynu, neboť nechtěla platit za teplo a elektřinu více než musí.
Se změnou vlastnického práva tak ročně ušetřila bezmála 12 tisíc
korun. Z původního záměru darovat rodinný dům tak navíc vyplynula
příležitost k úspoře za dodávku energií.
Tomáš Panáček, advokát
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Užili jste si Slavnost města? Připomeňte si ji s Novojičínským zpravodajem!
Nový Jičín uspořádal 6. a 7. září už šestadvacátou Slavnost města. Připomněla výročí místních továren, ať už jde o automobilový průmysl
nebo kloboučnickou výrobu, a 120 let existence Hotelu Heinrichshof, dnešního Hotelu Praha. Historik Muzea Novojičínska Radek Polách
pokřtil knihu Tonak 1799–2019, po téměř sedmdesáti letech se do parčíku před továrnou vrátila busta spoluzakladatele kloboučnické
firmy Augustina Hückla a na Staré poště byla otevřena výstava Nový Jičín – město komínů.
Dvoudenní program kromě výstav zahrnoval i divadelní, taneční a pěvecká vystoupení. Představilo se na dva tisíce amatérských i profesionálních účinkujících. V pátek to byli například zpěvačka Lenny a Ivan Mládek se svým Banjo Bandem, v sobotu se o hlavní koncerty
postaraly Marie Rottrová – Lady Soul a Ewa Farna. Nechyběly průvody, ohňostroj nebo laserová show.
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Na Staré poště byla v den Slavnosti města zahájena třítýdenní
výstava Nový Jičín – město komínů. Jejím autorem byl Radek
Polách, historik Muzea Novojičínska. Unikátní snímky, často
dosud nepublikované, nabídly srovnání doby hospodářské prosperity i smutné časy budovatelských demolic, odstřelů a bourání
továrních komínů.

Na slavnosti byla pokřtěna nová kniha Tonak 1799–2019. Vznikla
ve spolupráci akciové společnosti Tonak a Muzea Novojičínska.
Autorem je Radek Polách. Kniha bude ke koupi například v Návštěvnickém centru a muzeu.

Po téměř 70 letech se na své původní místo v parčíku před
továrnou Tonak vrátila busta Augustina Hückla, zakladatele rodové linie slavné kloboučnické značky. Původní busta zmizela po
roce 1949 a její osud je neznámý. Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína nalezl její model v německém Ludwigsburgu.
Podle něj vznikla kopie původní plastiky s podstavcem – byla
vytištěna na 3D tiskárně na pracovišti Vysokého učení technického v Brně.

Text: Marie Machková, foto: Petr Krumpolc, Marie Machková a Petr Válek
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Den, kdy plyn rozsvítil město
Dne 16. června 1909 nad Novým Jičínem přelétly dva balony. V době,
kdy se jeho obyvatelé o balonech dočítali pouze v místním tisku,
a vylepšený armádní aerostat byl jen dalším z mnoha dokladů úžasného
technického pokroku, musely být dojmy z vlastního prožitku mnohonásobně větší. A co teprve, když si mohli své rodiště, střechy svých
domů, dvorky, uličky i náměstí poprvé prohlédnout z mnohem větší
výšky, než jen například z věže farního kostela, a to na fotografii přímo
z balonu pořízené.
Přelet zdrojem inspirace
Lidé překvapeni nevšední podívanou sledovali přelet obou balonů
v 11:45 hodin. Přiletěly od Opavy a mířily na jih. Tuto neobvyklou událost
ihned zaznamenal místní tisk, a tak se jim o týden později dostalo
osvětlení celé příhody. Deutsche Volkszeitung z 23. června 1909 popisují
trasu i posádku balonů.
Až 21. července 1909 se čtenáři dozvěděli, že během přeletu byl
z balonu „Rübezahl-Breslau“ ve výšce 2 600 metrů pořízen letecký
snímek Nového Jičína. Původní desku obdržel knihkupec Rainer Hosch
a zvětšeniny o velikosti 65x90 centimetrů byly v jeho knihkupectví
k dispozici pouze na objednávku.
Nadšení ze snímku vedlo k nápadu zhotovit fotografie města i z věže
farního kostela a dalších výše položených střech domů. Měl tak vzniknout pohled na celou oblast údolí kolem řeky Jičínky až hluboko do
Šenova, a to i pro lepší znázornění rozvoje města, budoucích i vznikajících plánů a projektů.
Doba objevů a vynálezů
V té době už měl Nový Jičín za sebou velké budovatelské a stavitelské
období konce 19. století. Mohl se pochlubit okružní třídou s reprezentativními budovami, několika významnými podniky, dokonce dvěma
vlakovými nádražími, plynárnou i vodárnou. Pohled jistě impozantní,
i z té ptačí výšky.
Technické a vědecké novinky se do města a povědomí jeho obyvatel
dostávaly především prostřednictvím místního tisku. Ať už šlo o články
ze zahraničí či blízkého okolí, vždy se nesly v duchu objevitelského
nadšení a nezměrné důvěry ve využití vynálezů a objevů pro dobro
lidstva. To byla podmínka jejich obhajitelnosti u článků ze zahraničí.
U těch lokálních se kýžené zájmy setkávaly navíc se zájmy národními,
případně obecními.
Zásadní události ve vědeckých a technických oborech lze v životě
města soustředit okolo několika výrazných témat: zlepšení bezpečnostních, hygienických a zdravotních podmínek života obyvatel a propůjčení výsledků bádání národním zájmům, především v podobě
otevření muzea.
Počin továrníka Pippiga
Primárním zdrojem energie byla do spuštění elektrárny místní plynárna.
Původně soukromý projekt německého inženýra Friedricha Pippiga byl
v dnešní Štefánikově ulici postaven v roce 1869. První zprávy o plánované
stavbě objektu se v místních novinách Die Biene objevily už v roce 1868,
jako investor je zde ovšem jmenován drážďanský inženýr Wilhelm Hennig.
Ten však nakonec od záměru ustoupil a projektu se ujal zmíněný Ing. Friedrich Pippig, majitel strojní továrny v Gogolinu v Pruském Slezsku.
Kromě plynárny zřídil na své náklady i městské
osvětlení plynovými lampami, které nahradily
dosud užívané petrolejové.
Spuštění soustavy bylo plánováno na 1. září
1869, slavnostní první rozsvěcení pouličního
osvětlení však proběhlo až v neděli 10. října
téhož roku. Oslava začala v 18:00 hodin za
účasti starosty města JUDr. Adolfa Kaula, majitele plynárny Ing. Friedricha Pippiga a mnoha
hostů ze širokého okolí. První lampu rozsvítil
Starosta Adolf Kaul rozpan starosta osobně, poté zazněla státní hymna
svítil první lampu.
Foto: Státní okresní v podání městské Pastorovy kapely a celé město se rozzářilo světlem z 89 lamp.
archiv Nový Jičín
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Plynárna v dnešní Štefánikově ulici.

Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Podle reportéra, který celou událost popisoval, měla každá z nich
„...svítivost 13 miliových svící najednou...", za což si provozovatel účtoval 3 zlaté 50 krejcarů za 1 tisíc krychlových stop. Odběrateli se staly
kromě města především místní průmyslové podniky a postupem času
i jednotlivé domácnosti.
Plynárenská společnost u příležitosti slavnostního rozsvěcení také
vyzdobila náměstí. Ve čtyřech rozích zářily hvězdy z nespočtu malých
plamínků, což spolu s kandelábry o pěti plamenech a samotnými lampami vytvářelo krásný efekt. Stejná hvězda zdobila i budovu c. k. okresního hejtmanství na rohu tehdejší ulice Courrierring, dnešní Generála
Hlaďo, v jejímž středu zářilo velké W jako odkaz na jméno okresního
hejtmana Adama von Widmanna. Hvězdy a další roztodivné tvary zdobily i jiné části města. Ty se s radostí, za doprovodu hudby zmíněné
Pastorovy kapely a s provoláváním slávy, vydaly prohlédnout i shromážděné davy na náměstí.
Výnosný krok kupředu
Oslavy pokračovaly banketem v pohostinství Aloise Hosche, kde
byla každá drobná neshoda a opozice proti projektu přehlušena zvoněním skleniček při četných přípitcích. Jako první připíjel pan starosta
„na světlo a svobodu“, poté pan okresní hejtman „na městskou obec“
a místní pan farář, zřejmě s odkazem na původ majitele plynárny, připil
„na Německo“. Přítomni byli hosté z Těšína, Prostějova i Pruska, myšleno bylo i na chudé.
Města Frenštát pod Radhoštěm a Příbor zaslala blahopřejné telegramy. Při vynikajícím jídle a dobrém víně slavila společnost dlouho
do noci událost, kterou místní tisk popsal jako velký krok města kupředu.
I proto, že světlo náhle dopadalo i tam, kde doposud panovala neproniknutelná temnota.
Plynárna vydržela
v privátních rukou až
do roku 1892, kdy ji
město odkoupilo.
Celých dvacet let od
jejího zbudování ji
totiž podle smlouvy
mohlo město pořídit
pouze s přirážkou,
která se postupně
snižovala. Po provePohled na náměstí z věže kostela.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
dení potřebných rekonstrukcí se zvýšila produkce a plynárna se stala jedním z nejvýnosnějších městských podniků. Její postavení neohrozila ani nově vybudovaná elektrárna, která svůj provoz zahájila krátce před začátkem
první světové války.
Lenka Chobotová, Státní okresní archiv Nový Jičín
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Slavný neznámý Harun Farocki
Přiznám se, že patřím k velké části obyvatel nejen našeho města,
pro které bylo jméno slavného novojičínského rodáka, světově uznávaného tvůrce dokumentárních fotografií, filmů a instalací Haruna
Farockého velkým objevem.
Poprvé na něj upozornila v uplynulém roce nadějná historička
umění Petra Janoušková v krátké zprávě pro Vlastivědný sborník
Novojičínska. Letos Klub rodáků při své studijní cestě zamířil do
Berlína především kvůli Harunu Farockému. Chtěli jsme se poklonit
jeho památce a položit kytici na jeho hrob na prominentním hřbitově
– odpočívají tam další významné osobnosti německé kultury, spisovatelé, hudební skladatelé, architekti. Jaký byl životní příběh Haruna Farockého?
Z kritika filmařem
Víme, že se narodil 9. ledna 1944 v Novém Jičíně jako Harun El
Usman Faroghi. Jeho otec, Abdul Faroghi, byl lékař a do Německa
se přestěhoval ve dvacátých letech z Indie, maminka Lili Drangelattes
byla Němka pocházející z Brombergu, dnešní Bydhoště v Polsku.
Proč se 9. září 1943 přistěhovali z Berlína právě do Nového Jičína,
zůstává záhadou. Bydleli zde na Hindenburgstrasse 48, dnešní Revoluční ulici. Město opustili 29. května 1944, odstěhovali se do lázeňského města Teplic-Šanova.
V roce 1962 přichází už jako Harun Farocki do Berlína, kde v letech
1966 až 1968 studoval na Německé filmové a televizní akademii.
Oženil se v roce 1966, jeho paní se jmenovala Ursula Lefkes. V roce
1968 se páru narodily dcerky Annabel Lee a Larissa Lu.
Jeho kariéra pokračovala v Mnichově, kde pracoval v letech 1974
až 1984 jako autor a redaktor časopisu Filmkritik. To už začal natáčet
filmy – za celou jeho kariéru jich bylo okolo 80 (podle některých
zdrojů 100), nejčastěji dokumentárních. U mnohých byl nejen režisérem, ale i scenáristou, produkčním a hercem.
Magická síla obrazu
Ve svých experimentech zkoumal sílu obrazu. Na Mezinárodním
festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v letech 2003, 2007 a 2014

Skromný hrob Haruna Farockého s kyticí od Klubu rodáků.
Foto: František Holub

byly promítnuty například jeho filmy Obrazy světa, zápis války (1988),
Neuhasitelný oheň (1969) či Válka na dálku (2003). Stal se světově
uznávaným tvůrcem. V letech 1993 až 1999 přednášel na univerzitě
v kalifornském Berkeley, od roku 2000 na své domovské Německé
filmové a televizní akademií a na Umělecké univerzitě v Berlíně. Později působil také na Akademii výtvarných umění ve Vídni, nejprve
jako hostující profesor, v letech 2006–2011 jako řádný profesor.
V roce 2001 se znovu oženil, tentokrát s Antje Ehrmann, která
s ním spolupracovala na mnoha projektech ve Vídni, především
v letech 2011–2014 na projektu Eine Einstellung zur Arbeit – Zastavení
práce, stávky. V roce 2002 získal cenu Petera Weisse, roku 2012
speciální cenu Roswithy Haftmann. Zemřel v sedmdesáti letech
30. července 2014 nedaleko Berlína.
Karel Chobot

Klub rodáků v srdci Německa
Pětidenní zářijová studijní cesta zavedla členy Klubu rodáků a přátel
města do Berlína a okolí. Hlavním motivem bylo uctění památky
Haruna Farockého, který se v našem městě narodil, ale celý život
působil v Německu, Rakousku a Spojených státech amerických.
Jeho životní příběh připomínáme na jiném místě.
Berlín a jeho památky
Cestou do Berlína nás okouzlilo starobylé polské město Vratislav,
kde je mimo jiné v nové budově Univerzitní knihovny uložena bohatá
knihovna Karla staršího ze Žerotína, vzdělaného novověkého aristokrata a přítele Jana Ámose Komenského.
Berlín, hlavní město nyní opět sjednoceného Německa, nás uchvátil
svými památkami. Město, podobně jako polská Varšava zničené
bombardováním na konci druhé světové války, postupně povstává
z popela.
Kromě historických budov se velkému zájmu těšilo muzeum –
Topografie des Terrors, zobrazující a zachycující hrůzy obou světových válek i údobí studené války po roce 1945. Ohromila nás také
důstojná strohost Památníku holocaustu. V budově Státní opery,
nově vystavěné, jsme si povzdechli, neboť bomby s budovou zničily
i výzdobu novojičínského rodáka Eduarda Veitha.
Okouzleni starobylou krásou
Novinkou letošní studijní cesty bylo přijetí na českém velvyslanectví
v Berlíně – velvyslanec Tomáš Jan Podivínský s námi strávil více než
hodinu v družné besedě. V nedaleké Postupimi nás uchvátily zahrady
zámků a paláců, zapsaných v roce 1990 do seznamu světového
dědictví UNESCO – především Sanssouci, česky Kratochvíle. Oblí-
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bené letní sídlo pruských a německých panovníků jsme měli možnost
prohlédnout si i zevnitř.
Nádherné jsou i další zahrady v okolí zámku Cecilienhof, kde se
podepisovala dohoda, respektive kapitulace Německa ve druhé
světové válce, Marmorpalais – mramorového paláce, kouzelná byla
ruská kolonie Alexandrovka. Vlastně nás nadchla celá Postupim.
Zaujal i berlínský palác Charlottenburg se svou kvetoucí zahradou.
Velmi zajímavá byla i návštěva výstavy Avanti Avanti 100 v domě
významného architekta Ludwiga Mies van der Rohe, mimo jiné autora
brněnské vily Tugendhat, ke 100. výročí založení školy umění, designu a architektury moderní doby Bauhaus.
Görlitz a novojičínská stopa
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v našem partnerském Görlitzu
– Zhořelci, který provází pověst německého Hollywoodu. Malebné
město neponičila válka, každoročně tam přijíždí 300 tisíc turistů.
Bývalý starosta Rolf Karlbaum nás městem krátce provedl a vyprávěl
o jeho současnosti. V nedávných volbách byl primátorem zvolen
rumunský imigrant Octavian Ursu z Křesťansko-demokratické strany
poté, co se sjednotily tři politické strany s cílem porazit kandidáta
strany Alternative für Deutschland.
Během pětidenního pobytu jsme se setkali i s potomky bývalých
obyvatel našeho města, především se čtyřiaosmdesátiletou spisovatelkou a novojičínskou rodačkou Edith Kiesewetter-Giese, která
klubu věnovala několik svých knih. Také jsme položili kytici na hrob
slavného novojičínského rodáka, filmaře a dokumentaristy Haruna
Farockého.
Karel Chobot
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Středa 9. 10. v 19:00 h • Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán: OSMYČKY • Komediantská společnost putuje
napříč našimi 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 vyrážející 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 • Koncert herečky, zpěvačky, držitelky Thálie a vítězky
show Tvoje tvář má známý hlas a osmnáctičlenného big bandu –
hity české a světové pop music, muzikálů, swingu, šansonu i rocku
v originálních aranžmá.
■ Neděle 20. 10. v 16:00 h • Vlastimil Vondruška, Tomáš Vůjtek:
POPELKA • Známá pohádka přepracovaná do moderní muzikálové
podoby potěší malé i velké diváky. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 21. 10. v 19:00 h • malý sál • INDI STIVÍN – kontrabas
& ALICE SPRINGS – klavír • Představitel třetí generace známého
hudebního rodu má oprávněně pověst mimořádného talentu. Kruh
přátel hudby.
■ Středa 23. 10. v 19:00 h • Leoš Janáček: PŘÍHODY LIŠKY
BYSTROUŠKY • Opera o věčném koloběhu života, lidech a zvířatech, jejichž osudy se prolínají v úsměvných, komických i tragických
situacích. Režie: Jana Andělová Pletichová. Předplatné skupiny A.
■ Pátek 25. 10. v 19:00 h • VLASTA REDL S KAPELOU • Nový
koncertní program s písněmi z připravovaného alba.
■ Sobota 26. 10. v 17:00 h • ¥niNJa & Divadlo bez portfeje: KLID
A PRACHY • Autorská komedie pojednává s lehkým přístupem
o „ne“sobeckosti snahy jít cestou „nejmenšího“ odporu.
Připravujeme:
■ Středa 6. 11. v 18:00 h • John Misto: MADAME RUBINSTEIN
• Tragikomický příběh královny kosmetického impéria a její největší
rivalky. Režie: Petr Svojtka. Hrají: Dana Syslová, Milena Steinmasslová, Jiří Hána. Předplatné skupiny S.
■ Pátek 8. 11. v 19:00 h • 30 let svobody • Miloš Orsoň Štědroň:
VELVET HAVEL • Autorský hudebně-divadelní projekt, volně inspirovaný životem i tvorbou Václava Havla. Režie: Jan Frič. Hrají: Miloslav
König, Petr Jeništa, Dita Kaplanová, Anežka Kubátová/Johana
Matoušková, Natália Drabiščáková.
■ Sobota 9. 11. v 16:00 h • malý sál • Jiří Jelínek: MAMI, UŽ TAM
BUDEM? • Převeze maminka děti svými pohádkami o patníku, stěračích a volantu, aby vydržely cestu do cíle? Předplatné skupiny
Rolnička.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT • Úterý
1. 10. v 17:30 h • Dokumentární, 102 min., česky, přístupný.
■ DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU • Úterý 1. 10. ve 20:00 h • Komedie, romantický, 92 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ AQUARELA • Středa 2. 10. v 17:30 h • Hluboce kinematografická
pouť po transformativní kráse a syrové síle vody. Dokumentární,
89 min., titulky, přístupný.
■ ROMÁN PRO POKROČILÉ • Středa 2. 10. ve 20:00 h • Pondělí
28. 10. v 17:30 h • Komedie, 95 min., česky, nevhodný do 12 let.
■ OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON • Čtvrtek
3. 10./sobota 5. 10./neděle 6. 10. v 17:30 h • Neděle 20. 10./neděle
27. 10. v 15:00 h • Animovaný, rodinný, dobrodružný, komedie,
87 min., dabing, přístupný.
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■ JOKER • Čtvrtek 3. 10./neděle 6.10. ve 20:00 h titulky • Sobota
5. 10./pondělí 7. 10./úterý 29.10. ve 20:00 h dabing • Krimi, drama,
thriller, 122 min., přístupný od 15 let.
■ TICHÉ DOTEKY • Pátek 4. 10. v 17:30 h • Drama, 96 min., česky,
přístupný od 15 let.
■ PARAZIT • Pátek 4. 10./středa 9. 10./pátek 18. 10./sobota
19. 10. ve 20:00 h • Černá komedie sleduje chudou, ale mazanou
čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti. Drama, komedie, 132 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ TLAPKOVÁ PATROLA • Neděle 6. 10. v 15:30 h • Animovaný,
rodinný, 70 min., dabing, přístupný.
■ DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ? • Pondělí 7. 10. v 17:30 h •
Komedie, romantický, 95 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ AD ASTRA • Úterý 8. 10. v 17:00 h • Sci-fi, thriller, drama, dobrodružný, 123 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ NARUŠITEL SYSTÉMU • Filmový klub • Úterý 8. 10. ve 20:00 h
• Strhující příběh dítěte, jehož matka nezvládá péči o něj a rady si nevědí
ani sociální pracovníci. Drama, 126 min., titulky, nevhodný do 12 let
■ MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ • Středa 9. 10. – neděle 13. 10. ve 14:00 h • Filmová pásma s outdoorovou
tematikou, o víkendu s přednáškami. Kompletní program na
www.galerdoor.cz.
■ PRAŽSKÉ ORGIE • Čtvrtek 10. 10./středa 23. 10. ve 20:00 h
česky • Neděle 20. 10. ve 20:00 h titulky • Drama, komedie, 112 min.,
nevhodný do 12 let.
■ BLÍŽENEC • Pondělí 14. 10./středa 16. 10./středa
23. 10. v 17:00 h • Úterý 15. 10. ve 20:00 h • Akční, drama, 117 min.,
titulky, nevhodný do 12 let.
■ NAPROSTÁ LÁSKA • Pondělí 14. 10. ve 20:00 h • Úterý
15. 10. v 17:00 h • Drama, thriller, 117 min, titulky., přístupný od 15 let.
■ STEHLÍK • Středa 16. 10./pondělí 21. 10. ve 20:00 h • Theodoru
Deckerovi bylo 13 let, když jeho matka zemřela při bombovém útoku.
Tragédie změnila celý jeho život. Drama, 149 min., titulky, přístupný
od 15 let.
■ PRVNÍ AKČNÍ HRDINA • Čtvrtek 17. 10./úterý 22. 10. v 17:30 h
• Akční, komedie, 70 min., česky, nevhodný do 12 let.
■ STAŘÍCI • Čtvrtek 17. 10. ve 20:00 h • Pondělí 21. 10./úterý
29. 10. v 17:30 h • Drama, road movie, 85 min., česky, nevhodný do
12 let.
■ ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO • Pátek 18. 10./neděle
20. 10. v 17:00 h 2D • Sobota 19. 10. v 17:00 h 3D • Fantasy,
dobrodružný, akční, romantický, rodinný, 120 min., dabing, přístupný.
■ DOBRÁ SMRT • Filmový klub • Úterý 22. 10. ve 20:00 h • Nevyléčitelně nemocná Janette by ráda umřela důstojně, jenže to není
ve Velké Británii možné. Rozhodne se pro asistovanou sebevraždu
ve Švýcarsku. • Dokumentární, životopisný, 83 min., titulky, přístupný
od 15 let.
■ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA • Čtvrtek 24. 10./pátek 25. 10./středa 30. 10. v 17:00 h • Sobota 26. 10./neděle 27. 10. ve 20:00 h •
Komedie, 110 min., česky, přístupný.
■ ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY • Čtvrtek 24. 10./pátek
25. 10. ve 20:00 h • Akční, komedie, horor, 97 min., titulky, přístupný
od 15 let.
■ SNĚŽNÝ KLUK • Sobota 26. 10. v 17:30 h/neděle
3. 11. v 15:00 h 2D • Neděle 27. 10. v 17:30 h 3D • Animovaný,
dobrodružný, komedie, 97 min., dabing, přístupný.
■ NÁRODNÍ TŘÍDA • Pondělí 28. 10. ve 20:00 h • Drama, 91 min.,
česky, přístupný od 15 let.
■ PŘES PRSTY • BIO senior • Středa 30. 10. ve 13:00 h • Do
osudů dvojice plážových volejbalistek, které aktuálně řeší pokračování společné kariéry, vstoupí nečekaně svérázný majitel volejbalového hřiště. Komedie, sportovní, 101 min., česky.
■ NABARVENÉ PTÁČE • Středa 30. 10. ve 20:00 h • Drama, 169 min.,
titulky, přístupný od 18 let.
■ TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD • Čtvrtek 31. 10./pátek
1. 11. v 17:00 h • Sobota 2. 11./neděle 3. 11. ve 20:00 h • Akční,
sci-fi, 133 min., titulky, nevhodný do 12 let.
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■ ABSTINENT • Čtvrtek 31. 10. ve 20:00 h • Příběh o mládí a svobodě, snech a realitě, o hledání sebe sama. Drama, 78 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.
Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy
■ Do neděle 5. 1. 2020 • Rytířský sál a Kamenná

síň • 140 LET CESTY SVĚTLA • Lucerny, lampy
a světlomety z Nového Jičína.
■ Pátek 4. 10. – neděle 2. 2. 2020 • Nová galerie • NOČNÍ POUTNÍK
• O životě a díle malíře Rudolfa Kobiely. Vernisáž ve čtvrtek
3. 10. v 17.00 h.
Akce
■ Do pondělí 25. 11. • MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO SENIORY 5
• Cyklus devíti přednášek. Pouze pro přihlášené.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–16:00 h
Sobota zavřeno, Neděle, svátky 9:00–15:00 h
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy
■ Úterý 1. 10. – úterý 29. 10. • městská knihovna • MATEMATIKA
VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE • Astrofotografie předního českého
astrofotografa Miloslava Druckmüllera – noční objekty, zodiakální
světlo, Mléčná dráha, polární záře, stop meteory, vzácné blesky
zvané „červené přízraky“.
■ Úterý 1. 10. – čtvrtek 10. 10. • městská knihovna • ILUSTRACE
A GRAFIKA • Z tvorby slabozraké výtvarnice Markéty Evjákové –
součást Dnů umění nevidomých na Moravě.
■ Úterý 1. 10. – čtvrtek 31. 10. • Coffeemusicbar • KODAŇ - Fotografie dánské metropole okem novojičínské persony Cassie. Vernisáž
12. 10. ve 20:00 h.
■ Úterý 8. 10. – středa 30. 10. • výstavní
síň Stará pošta • JANA VALENTOVÁ
– RESET (koláže) • OLDŘICH KOLOVRAT ❤ - WAY (kresby a básně), PETR
STROJNÝ – EGGX (objekty) • Výstava
tří autorů. Vernisáž 7. 10. v 17:00 h.
Vstupné dospělí 10/děti 5 Kč.
Akce
■ Pátek 4. 10. v 18:00 h • klub Galerka
• OPEN MIC • Tradiční setkání muzikantů. O svém vystoupení se můžete rozhodnout až na místě, nebo
si svůj čas dohodnout předem. Hosté: Jakub Jáka Moravčík a Druhá
náhoda. Vstupné 20 Kč.
■ Sobota 5. 10. ve 20:00 h • Coffeemusicbar • VERONIKA KAČO
& ADAN SANCHEZ • Koncert ve stylu gypsy, latin a flamenco.
■ Úterý 8. 10. v 18:00 h • městská knihovna • USA – FLORIDA
A JIŽNÍ STÁTY • Cestopisná přednáška s fotografiemi a poutavým
vyprávěním Lenky a Václava Špillarových. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 9. 10. – neděle 13. 10. • kino Květen • MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ SKUPINY ČEZ • Podrobnosti
na straně 5 a na www.galerdoor.cz.
■ Pátek 18. 10. ve 20:00 h • klub Galerka • TYKRÁSO • Poslechovka zhudebněných básní, obrazů všedního dne, které se otisknou
do mysli. Vstupné 100/130 Kč.
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■ Sobota 19. 10. v 19:00 h • klub Galerka • PRKNA V GALERCE 8
• Tradiční divadelní pořad plný zábavných scének z prostředí rodinného života i akademické sféry. Vstupné 70/90 Kč.
■ Pátek 25. 10. ve 20:00 h • klub Galerka • JAZZ KLUB & THE
RAINBREAKERS (UK) • Koncert mladých nadějí britského bluesrocku. Vstupné 150/180 Kč.
Připravujeme
■ Pátek 1. 11. ve 20:00 h • klub Galerka • SLAM POETRY NOVÝ
JIČÍN • Stand-up exhibice – Dr. Filipitch, Šimon Felenda, Daniel
Kunz a Jiří Juráň. I ty můžeš být porota, i ty můžeš být účinkující...
Vstupné 80/100 Kč.
■ Úterý 12. 11. v 19:00 hod. • kino Květen • PRÁZDNINY V EVROPĚ • Nový stand-up mladého spisovatele Ladislava Zibury. Vstupné
180/140 Kč.
■ Středa 13. 11. v 19:00 h • kino Květen • HANA ZAGOROVÁ
A PETR REZEK • Více informací na straně 5. Vstupné 490/590/690 Kč.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ DRAKIÁDA NA SKALKÁCH • Neděle
6. 10. v 14:00 h • areál na Skalkách • Tradiční pouštění draků, podzimní dílna, soutěže a hry pro děti i dospělé, opékání špekáčků, zpívání s kytarou. Vyhodnocení nejlepšího draka v kategoriích let
a vzhled. Vstup volný, za nepříznivého počasí se akce nekoná.
■ JUPÍ • odjezd v neděli 27. 10. v 15:00 h od SVČ Fokus, návrat
ve středu 30. 10. v 15:00 h tamtéž • Podzimní prázdninový tábor
v penzionu Tabačka ve Velkých Karlovicích-Jezerném – pro děti od
6 do 16 let. Legrace, zábava, sport, turistika, lukostřelba, švihadla,
tanec a hry nejen deskové pro děti od 6 do 16 let. Přihlášky na našem
webu nebo ve SVČ Fokus. Informace na tel. 607 586 770 nebo
777 731 560.
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 22. 10. v 17:00 h • hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Výstavy
■ Středa 2. 10. – čtvrtek 31. 10. • galerie Návštěvnického centra
• NAVŽDY PRVNÍ • Fotografie a portréty legendárních československých horolezců – autoři Petr Piechowicz, Josef Kývala a Bohumil
Svatoš. Vernisáž 2. 10. v 17:00 h.
■ Středa 2. 10. – pátek 10. 1. 2020 • placená expozice klobouků
• VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A UMĚLECKÝ DESIGN • Tvorba pedagogů a studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
ve Valašském Meziříčí.
Akce
• 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.
• V prodeji také kniha Tonak 1799–2019 vydaná Muzeem Novojičínska.
• 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
• Odpoledne pro seniory a zdravotně postižené
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. V programu vystoupí cimbálová muzika Trojačka, taneční
skupina Cikne čhave, country kapela Bernatský klondajk a taneční
klub Fokusu. K tanci a poslechu bude hrát Josef Vágner. Prodej
občerstvení bude zajištěn. Slosovatelné vstupné včetně místenky
přijde na 100 korun. Předprodej probíhá v klubovně v Domě s pečovatelskou službou v Revoluční 6/2, vždy od pondělí do pátku od
9:00 do 11:00 h.
• Víte, jak mluvit s dětmi o drogách?
Přednáška pro rodiče nazvaná Jak se bavit s dětmi o drogách?
se uskuteční ve středu 9. října v 16:00 h v zasedací místnosti PET/CT
v budově číslo 5 zdejší nemocnice. Nabídne informace od pracovníků
obecně prospěšné společnosti Renarkon, kteří mají zkušenosti s prevencí, terapií, poradenstvím i terénní prací. Počet míst je omezen,
nutná je registrace na sdetmiodrogach@email.cz. Výtěžek z dobrovolného vstupného pořadatelé věnují na dobročinné účely.
• Měsíc tvoření i poznání
Několik akcí pro veřejnost uspořádá v říjnu Knihkupectví a kavárna Jiří Fiala. V pátek 11. října v 17:30 h to bude úvodní část šestidílného programu lékařky Ivy Macháčkové, zaměřeného na
nastartování životní změny a samoozdravných procesů v těle.
V sobotu 12. října v 9:00 h proběhne kreativní workshop drátkování, ve středu 16. října v 17:30 h se dozvíte o působení drahých kamenů na naše zdraví. Na pátek 18. října v 17:30 h si Petr
Hába připravil besedu Za tajemstvím dlouhověkosti a v sobotu
19. října v 9:00 h můžete vyzkoušet výrobu koženého batohu
nebo kabelky.
• Na toulky do Poodří
Jedenáctý ročník akce nazvané Toulky s Čejkou uspořádá
v sobotu 12. října zdejší Klub českých turistů, odbor Turisti. Vydáme se na prohlídku Bartošovického mlýna a podél řeky Odry přes
Přírodní rezervaci Kotvice do Studénky. Trasa měří 14 kilometrů.
Odjezd linkovým autobusem v 9:53 h z autobusového nádraží
v Novém Jičíně, stanoviště č. 9. Návrat vlakem v odpoledních
hodinách. Vstupné do mlýna si hradí účastníci sami. Aktuální informace na http://turisti-kctnj.cz a na vývěskách v ulicích Lidické
a K Nemocnici.

Klub rodáků a přátel města
Zveme v pondělí 14. října
v 16:30 h do klubových prostor
na baště městského opevnění na
besedu a projekci nazvanou Ohlédnutí za studijní cestou do
Berlína, kterou bude moderovat Pavel Wessely. Ve středu
16. října ve 14:00 h zde otevřeme výstavu Přes čáru/Over the
Line – k svobodnému pohybu umění, myšlenek a informací po
pádu „železné opony“ a k 30. výročí událostí 17. listopadu 1989.
Výstavu ukončí slavnostní dernisáž v neděli 17. listopadu.
Zároveň zveme na besedu s Antonínem Poláchem, autorem
historických románů a novojičínským rodákem trvale žijícím
v rakouském Grazu, nazvanou Pohled z Rakouska Přes
čáru/Over the Line, která se uskuteční v úterý 22. října
v 16:30 h také v klubových prostorách. Současná výstava věnovaná projektu Hücklovy vily očima umělců potrvá do středy
9. října. Pro případné upřesnění sledujte vývěsky, internetové
stránky a facebookový profil Klubu rodáků.
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• Informační technologie pro všechny
Zajímáte se o 3D tisk a robotiku, chcete začít s programováním
nebo vás prostě lákají informační technologie? Mendelova střední
škola ve spolupráci s Google Edu Group pořádá pátý ročník akce
s názvem IT den pro všechny. Uskuteční se v sobotu 12. října v prostorách školy a široké veřejnosti nabídne paletu zajímavých workshopů. Zaregistrujte se zdarma na http://www.itnj.cz a vyberte si
workshopy, které vás zajímají.
• Přijďte mezi sběratele!
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a jiných
předmětů proběhne ve středu 16. října od 14:30 do 16:30 h v Klubu
seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Přijďte rozšířit svou sbírku nebo
nabídnout ostatním své přebytky! Vstupné bude dobrovolné.
• Novojičínský jarmark s vůní podzimu
Podzimní Novojičínský jarmark proběhne v pátek 25. října od
8:00 do 17:00 h na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne
podzimní dekorace, svíčky a jiné dušičkové zboží, masné a uzenářské
výrobky, sýry a mléčné výrobky, koření, bylinky, perníčky, trdelník,
med a oříšky i suvenýry z keramiky a dřeva.
• Ondráš bude hostit Cantilenu
Pěvecký sbor Ondráš zve všechny milovníky hudby na svůj podzimní koncert duchovní hudby, jehož hostem bude smíšený pěvecký
sbor Cantilena ze slovenské Senice. Koncert se uskuteční v neděli
27. října v 16:00 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Výzva
• Pošlete svůj recept do městského kalendáře!
Vlastníte tradiční recept, podle něhož u vás doma vaříte z generace
na generaci? Zašlete nám ho na icentrum@novyjicin-town.cz nebo ho
osobně přineste do informačního centra. Termín uzávěrky bude
31. května 2020. Recept by měl obsahovat ingredience, postup přípravy a kvalitní fotografii uvařeného pokrmu. Vybrané recepty budou
použity ve stolním kalendáři města na rok 2021. Každý, kdo přispěje
svým receptem, získá nejen publicitu, ale obdrží také 1 výtisk stolního
a nástěnného kalendáře zdarma.

Sportovní pozvánky
• Mladí kuželkáři změří síly na Grand Prix
Na 5. ročník Grand Prix zvou zdejší kuželkáři všechny hochy
a děvčata se zájmem o tento sport, ve věku od 8 do 15 let, registrované i neregistrované. Úvodní závod se uskuteční v neděli
27. října v novojičínské kuželně na Purkyňově ulici 117/48. Prezence bude od 8:00 do 8:30 h, zahájení v 9:00 h. Hráči odehrají
60 hodů sdružených na dvou drahách, před závodem budou
mít 8 cvičných hodů. Turnaj bude pokračovat 10. listopadu
v Sedlnicích, 15. prosince v Lichnově, 19. ledna příštího roku
v Kelči, 9. února v Odrách a vyvrcholí 29. března ve Valašském
Meziříčí.
• S horolezci na Alpicross
Pětačtyřicátý ročník přespolního běhu Alpicross uspořádá zdejší
horolezecký oddíl v sobotu 2. listopadu. Závod se závěrem na
sjezdovce Svinec odstartuje v 11:15 h, děti vyrazí na zkrácenou
trať v 10:00 h. Čekají na vás lezecká stěna, lanovka a ceny pro
všechny závodníky. Podrobné informace, včetně odkazu na registrační formulář, najdete na www.icnj.cz, v sekci Kalendář akcí,
kategorii Sport. Přijďte i s dětmi!

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Říjen 2019

Jsme strojírenská firma
s 26letou tradicí
a
HLEDÁME
• OBSLUHU CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
s průměrem měsíčním ohodnocením 40 000 Kč

• SVÁŘEČE
s průměrným měsíčním ohodnocením 31 000 Kč

• ZÁMEČNÍKY
s průměrným měsíčním ohodnocením 29 000 Kč

NABÍZÍME:
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK od 15 000 Kč do 20 000 Kč
• 5 týdnů dovolené • dotované stravování 30 Kč/oběd
• příspěvek na životní pojištění 1 500 Kč • zvýhodněné
podmínky mobilního operátora • bezplatné právní
poradenství • benefitní kartu CAFETERIE za nulovou absenci.
Více informací na tel. čísle
556 768 687, 603 309 636
e-mail: personalni@ncline.cz
www.ncline.cz

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Komenského 233,
Suchdol nad Odrou

Novojičínský zpravodaj
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Zorientovala se na zlato
Barbora Svobodová z novojičínské Laguny se na sklonku léta poprvé
zúčastnila mistrovství Evropy juniorů v orientačním potápění, pořádaného stejnou organizaci jako soutěže v ploutvovém plavání. Ačkoliv
se tomuto sportu věnuje teprve dva roky, její výkon v disciplíně nazvané M kurz vyvolal obdivné reakce. V německém Störitzsee porazila
celé startovní pole a vyplavala si zlato.
„Medaile si velmi ceníme. Bára pilně trénovala celé prázdniny v Liberci pod vedením svého švagra Jakuba Němečka, jenž z evropského
šampionátu rovněž přivezl zlatou medaili z disciplíny Hvězda,“ prozradila klubová trenérka Simona Klapcová.
Orientační plavci mají za úkol proplavat bóje ponořené do vody.
Vzdálenosti mezi nimi a jejich azimuty si závodník musí před startem
naměřit sám. Pod vodou plave s ploutví a dýchacím přístrojem a směr
kontroluje pomocí kompasu připevněného na držáku.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Úspěšnější premiéru si Barbora Svobodová nemohla přát!
Foto: Alexander Zolotov

Svinec – discgolfové kolbiště střední Evropy
Pokud jste se 21. a 22. září pohybovali na kopci Svinec, možná
vám občas nad hlavou prolétl plastový talíř. Probíhalo zde mistrovství
střední Evropy v discgolfu, na kterém se utkalo 86 hráčů ze sedmi
zemí. Čekala na ně tři kola na osmnáctijamkovém hřišti a finále
s polovičním počtem jamek. Účast v něm si vybojovali i členové
novojičínského klubu Moravian Gators. Jakub Dostál, jenž do finále
postoupil z děleného druhého místa v kategorii Junior, o jediný bod
urval stříbrnou medaili. František Trenz šel v kategorii Open do rozhozu o druhé místo a nakonec si odnesl bronzovou medaili. Třetí
místo mezi ženami nad 18 let vybojovala také Eliška Bártková. Dalších pět hráčů z pořádajícího klubu se umístilo v první desítce. V celkovém hodnocení národů patří Česku zasloužené první místo.
Eliška Bártková, Moravian Gators

Příhoz v podání Elišky Bártkové.

Foto: Martin Jaroš

Domácí favorité František Trenz (vlevo) a Jakub Knápek. Foto: Martin Jaroš

Novojičínský zpravodaj

Novojičínský Bohdan Bílek se bil jako lev.

Foto: Martin Jaroš

Všichni medailisté letošního šampionátu.

Foto: Martin Jaroš

Nejlepším hráčem byl Stanislaus Amann z Rakouska.

Foto: Martin Jaroš

Sportovní pozvánky najdete na straně 12.
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Nový Jičín objektivem čtenářů
Někteří z vás, fotografujících čtenářů zpravodaje,
zřejmě přehlédli, že fotosoutěž čtenářů po
100. kole skončila. Nahradila ji jakási tribuna fotografů-amatérů, především s aktualitami z Nového
Jičína, které by mohly zaujmout občany našeho
města. Ze snímků prvního kola jsme pro vás vybrali
následující:
• Prologem letošní městské slavnosti bylo odhalení
busty zakladatele zdejší průmyslové výroby klobouků – slavnostní chvíli takto zachytil Karel
Holub.
• Slavnost města přilákala i skupinu pozoruhodných „dlouhonožců“, jak dokládá snímek Antonína Vágnera.
• Ani vrchol slavnosti nezapomněl zaznamenat náš
prvotřídní ohňostrojový specialista Štěpán Veverka.
• Kdo čekal, že se už o slavnostech dočkáme zprovoznění nové části Smetanových sadů (po bývalém letním kině), mohl být zklamán. Snímek Aleny
Vidomusové nám aspoň naznačil, co tam po úplném dokončení stavby uvidíme.
Děkujeme za první příspěvky do nového fotoseriálu
a budeme se těšit na snímky s dalšími zajímavostmi, které se vám podaří zachytit. Posílejte je do
15. 10. 2019 na njzpravodaj@novyjicin-town.cz.
Pavel Wessely

Karel Holub

Antonín Vágner

Štěpán Veverka

Alena Vidomusová

Uzávěrka příštího čísla bude 20. října ve 12:00 h
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