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30 let od sametové revoluce
Listopadové události roku 1989 v Novém Jičíně na straně 8 a 9.
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Zeptali jsme se za Vás
Kdy se veřejnosti zpřístupní areál bývalého letního kina, ze kterého je nyní oddechová zóna?
Přestože stavební práce v areálu, ve kterém se dříve promítaly filmy pod širým
nebem, už dávno skončily a prostor byl zkolaudován už v září, bylo nutné kolem něj
ponechat oplocení, aby po určité období
chránilo nově vysazené rostliny a založené
trávníky. Zahradníci ještě čekají na pokles teplot, aby mohli
vysít květnatou louku. To by ale již nemělo bránit v užívání areálu.
Nyní se dokončuje výroba bezpečnostně provozních prvků
a ihned po jejich instalaci, což by mělo být v listopadu, bude
oplocení odstraněno.
Stanislav Kopecký, starosta města

Město nabídne pozemek znovu
Nový Jičín znovu nabídne k prodeji pozemek v ulici Dolní
brána. Budoucí majitel na něm musí postavit bytové domy. Město
se lukrativní parcelu o výměře 2358 metrů čtverečních snažilo
prodat už třikrát, poprvé před dvěma roky. Od té doby vzrostla
minimální nabídková cena podle znaleckého posudku o více
než milion korun, na téměř 3,9 milionu korun bez DPH. Zároveň
ale radnice zmírnila podmínky nabídkového řízení, aby zvýšila
zájem investorů.
„Zveřejnit záměr prodeje pozemku, a to už počtvrté, schválili
zastupitelé. Oproti původnímu zadání jsme ve prospěch investora
prodloužili lhůtu pro zahájení stavby a termín kolaudace. Také bude
možné až 35 procent plochy nebytových prostor využít na vybudování příslušenství bytů, tedy kočárkárny, kolárny a sklepy, což
původní podmínky neumožňovaly a celé první podlaží rezervovaly
ke komerčnímu využití,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav
Dobrozemský.
Otevřená soutěž na výběr investora, který v proluce na Dolní bráně
postaví bytové domy a nezbytnou infrastrukturu, by měla být vypsána
ještě letos. „Budova bude mít minimálně tři a maximálně čtyři podlaží,
vznikne zde asi 30 bytů a za domy parkoviště,“ doplnil místostarosta
Dobrozemský.
Město Nový Jičín má pro výstavbu bytových domů vytipovány
ještě ulice B. Martinů a Bezručovu. V lokalitách Pod Skalkou a Za
Školou chce radnice vybudovat infrastrukturu a parcely prodat na
výstavbu rodinných domů.
Marie Machková, tisková mluvčí

Vizualizace budoucí podoby ulice Dolní brána.
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Zdroj: Město Nový Jičín

Nová služba pro seniory
V Novém Jičíně byla na konci
září spuštěna nová služba SeniorPoint. V budově na Revoluční
ulici 6 mohou senioři získat informace ze sociální oblasti, nabídku volnočasových aktivit
a kulturních akcí, obdržet slevový Senior Pas, ale také využít
počítače a přístupu na internet.
SeniorPoint má být i místem,
kde si lidé nad 55 let věku
Zdrojem informací v novém SeniorPointu mohou přijít jen sednout a popoje i řada propagačních materiálů.
vídat si, místem pro sdílení zkuFoto: Marie Machková
šeností a čerpání inspirací.
Více na: https://www.novyjicin.cz/aktualne/v-novem-jicine-bylaspustena-nova-sluzba-pro-seniory-seniorpoint/
„Tato služba je financována Moravskoslezským krajem. Naše město poskytlo prostory a zajistilo personál. Seniorům budou k dispozici
dva bývalí zaměstnanci odboru sociálních věcí. V dané problematice
se tedy velmi dobře orientují a ovládají příjemné a citlivé vystupování,“
řekla vedoucí odboru sociálních věci novojičínské radnice Daniela
Susíková.
Kancelář bude otevřena dvakrát týdně, každé úterý od 8 do 12 hodin
a ve středu od 12 do 16 hodin. „Sice jsme si na službu trochu počkali,
jsme už čtrnáctým SeniorPointem v kraji, ale vyplatilo se a jsme
rádi, že se nám podařilo přivést sem službu, která bude vstřícná
k potřebám seniorů,“ konstatoval místostarosta Nového Jičína Marcel Brož.
Město Nový Jičín od 1. října mění provozovatele služby baby
a senior taxi a součástí změny je rozšíření výstupních a nástupních
míst při přepravě osob na 65 let věku i o SeniorPoint.
Marie Machková, tisková mluvčí

Telefonní linka od 6:00 do 20:00
V minulém čísle ve článku Změny u baby a senior taxi došlo
k překlepu u provozní doby telefonní linky, na které se služba
objednává. Správně je, že telefonní linka funguje každý den od
6:00 do 20:00 hodin, zatímco dříve se objednávky přijímaly pouze
v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin. Za chybu se omlouváme
a zároveň přinášíme seznam dalších nástupních a výstupních
míst, o které byla původní nabídka rozšířena.
Od 21. října baby a senior taxi staví i v místě sídla těchto poskytovatelů sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) služeb:
■ Denní stacionář, odlehčovací služba Pohoda, pečovatelská
služba, organizační složky ProSenior – Nový Jičín, Pod Lipami
2006/19
■ Centrum pro zdravotně postižené MSK, detašované pracoviště
Nový Jičín, Nový Jičín, Sokolovská 617/9
■ ARCHA chráněné bydlení, Nový Jičín-Žilina, Beskydská 142
■ EDEN denní stacionář, Nový Jičín-Žilina, Beskydská 274
■ EFFATHA sociálně terapeutické dílny Nový Jičín, U Jičínky
2007/25, Pod Lipami 2006/19
■ RÚT sociální rehabilitace, Nový Jičín, Sokolovská 617/9
■ Škola života, denní stacionář, Nový Jičín-Žilina, Beskydská 176
■ OASA pečovatelská a ošetřovatelská služba Nový Jičín, Hoblíkova 491/2
■ Domov NaNovo – chráněné bydlení Nový Jičín, Slovanská
1555/13
■ KAFIRA – sociální rehabilitace Nový Jičín, Štefánkova 826/7
■ SONS – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Nový Jičín, Sokolovská 617/9
■ Andělé stromu života – odlehčovací terénní služba, mobilní
hospic Nový Jičín, Kostelní 71/37
Marie Machková, tisková mluvčí
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Knihovna vyniká ve službách

Ocenění předal v Ostravě zástupcům knihoven náměstek hejtmana Lukáš
Curylo (vlevo).
Foto: Město Nový Jičín

Městská knihovna Nový Jičín uspěla v soutěži Knihovnická K2.
Pořádá ji od roku 2015 v rámci Týdne knihoven Moravskoslezský kraj
ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě.
Novojičínská knihovna získala čestný diplom za poskytování
nadstandardních knihovnických a informačních služeb, za úzkou
spolupráci s městem Nový Jičín a vynikající vzdělávací aktivity.
Ocenění převzali zástupci knihovny a městského kulturního střediska 2. října 2019 v prostorách Územního odborného pracoviště
Národního památkového ústavu v Ostravě.
Návrh na cenu může podat zřizovatel knihovny, knihovna Moravskoslezského kraje nebo fyzická osoba. Vítěze vybírala komise
složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny a výbor pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje.
Novojičínský zpravodaj

Nový Jičín ocenil dárce krve
Nový Jičín ocenil bezpříspěvkové dárce krve. Starosta města Stanislav Kopecký spolu se zástupci nemocnice poděkoval a předal
drobný finanční dárek 61 občanům, mezi kterými bylo 25 nositelů
zlaté Janského plakety za více než 40 odběrů, 12 držitelů Zlatého
kříže III. třídy za 80 odběrů, 10 majitelů Zlatého kříže II. třídy za
120 odběrů a 13 vlastníků Zlatého kříže I. třídy za 160 odběrů. Mezi
oceněnými byl i jeden držitel plakety Českého červeného kříže Dar
krve – dar života, který daroval krev už více než dvěstěpadesátkrát.
Bezpříspěvkové dárce krve oceňuje město od roku 2012. „Jsem
rád, že jsem mohl osobně poděkovat lidem, kteří obětují svůj čas
a pohodlí, a naprosto nezištně darují nejcennější komoditu – krev,
tedy život,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.
Pozvání na radnici přijal i pan Milan Horák, který začal darovat
krev už jako mladík na vojně a od té doby absolvoval více než
250 odběrů. „Moje maminka byla zdravotní sestrou v nemocnici na
chirurgii. Viděl jsem spoustu úrazů a vnímal jsem, jak je důležitý
dostatek krve. Každý z nás ji jednou může potřebovat, nebo naše
děti a v mém případě už i vnuci,“ reagoval na ocenění pan Horák.
Dneska už vidí v dárcovství i další pozitiva. Díky lékařské prohlídce,
kterou před odběry musí podstoupit, má pod kontrolou svůj zdravotní
stav. „Na transfúzním oddělení je navíc super personál. A pak mám
také dobrý pocit, že jsem třeba někomu pomohl,“ dodal dárce.
Marie Machková, tisková mluvčí

Radnice mapuje změny klimatu
Nový Jičín připravuje Katalog adaptačních opatření v souvislosti
se změnou klimatu. Proto se úřad obrátil na občany s žádostí, aby
vyplnili dotazník, ve kterém popíší, jestli pociťují změny klimatu ve
městě a zda se obávají povodní, sucha či jiných extrémních jevů
počasí. Katalog bude obsahovat doporučení, která by měla negativní
dopady změny klimatu zmírnit a zajistit udržitelné fungování města.
Dotazník s pěti otázkami byl zveřejněn na facebooku Zdravého města
i Nového Jičína, a také na webu: https://www.novyjicin.cz/aktualne/katalog-adaptacnich-opatreni-prosba-o-vyplneni-ankety/. „Sesbíraná data
budou podkladem k sestavení konkrétních opatření pro příznivější život
v Novém Jičíně,“ uvedla Lucie Hrdličková z odboru rozvoje a investic.
Katalog adaptačních opatření bude hotový na jaře příštího roku.
„Anketa slouží jednak k probuzení zájmu o danou problematiku
a jednak k získání prvotních poznatků pro samotný katalog. Ten
bude sestavovat specializovaná firma. Podněty od občanů, kteří
v daném území žijí, jsou však klíčové pro to, aby byl skutečně šitý
na míru našemu městu a potřebám jeho obyvatel,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.
„Naše město se již nyní snaží podnikat kroky blízké přírodě. Například
při rekonstrukci parkoviště na Skalkách chceme zkombinovat dlažbu
s propustnými plochami. V Loučce plánujeme umístění retenční nádrže
k zachytávání dešťové vody. Chceme však, aby naše řešení byla systémová. Pokud dokument schválí orgány města, budou u všech investičních projektů města zapracovány i postupy šetrné k přírodním
zdrojům,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.
Radnice již několik let také poskytuje dotace na vybudování malých
domovních čistíren odpadních vod v lokalitách, kde není zajištěna
likvidace odpadních splaškových vod centrálním čištěním, nebo
kde se není možné z technických a ekonomických důvodů na centrální čištění napojit, a také na ekologické vytápění domů v Kojetíně.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Milan Horák (vlevo) už absolvoval více než 250 odběrů krve.
Foto: Marie Machková

Školáci studují život včel
Novojičínská radnice spustila nový vzdělávací projekt pro děti. Odbor životního prostředí
organizuje školní přednášky na téma „život
v úlu“. Součástí výuky je i ukázka včelstev ve
speciálním skleněném úlu přímo ve třídách.
Před dvěma lety město Nový Jičín začalo
na svých pozemcích na Skalkách chovat včely
a stáčet med. Pracovník odboru životního prostředí, který o městské včely pečuje, se nyní
snaží práci včelařů přiblížit dětem „Základní
informace o včelách se školáci dozvídají v příJiří Schindler ukazuje rodopise, ale jen teoreticky. Já dám do skledětem včelí královnu.
Foto: ZŠ Komenského 66 něného úlu rámky, plástve, aby život včel
viděly názorně. A děcka to baví. Pod mikroskopem vidí žihadlo, prohlédnou si i takzvaného kleštíka včelího, tedy
roztoče Varroa destructor, který napadá mladé larvy včel a poškozuje
je,“ řekl pracovník odboru životního prostředí Jiří Schindler.
Radnice si od nového projektu slibuje zvýšení zájmu mládeže
o včelařství. „Když jsme pořizovali včelník a včelstva, chtěli jsme
produkovat městský med a vyžívat ho k propagaci Nového Jičína,
ale také jsme počítali s pořádáním osvětové a vzdělávací činnosti
na školách. Letos jsme s ní začali, a jakmile opět přijde jaro a příznivější teploty, budeme s přednáškami pokračovat,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Školní fóra o názorech dětí
Na novojičínských základních školách proběhla
v první polovině října školní fóra, kterých se účastnili zástupci pátých až devátých ročníků. Celkem
120 žáků ze čtyř škol diskutovalo o tom, co by chtěli
zlepšit nejen ve škole, ale i ve městě.
Na ZŠ Komenského 66 žáci projevili největší zájem o zachování každoročního vánočního jarmarku, který škola doposud pořádala, a který
se měl nově konat jednou za dva roky. Žáci také chtěli více květin do
tříd a jiné odpadkové koše na chodbách. Mladí lidé ze ZŠ Tyršova by
si přáli skříňkové šatny a lepší vybavení tělocvičny. Projevili také zájem
o kurzy finanční gramotnosti. Nové skříňkové šatny by chtěli i žáci ZŠ
Jubilejní, ti zároveň vyjádřili přání, aby škola pořádala výměnné pobyty
do zahraničí. Poslední školní fórum se pak konalo na ZŠ Komenského
68, kde by žáci uvítali znovu dostupnou Wi-Fi nebo omezení mléčných
výrobků a jejich nahrazení ovocem a zeleninou.
Ve městě by se podle mládežníků měla revitalizovat stará sportoviště a zároveň vznikat i nová, nejvíce by stáli o nový skatepark.
Žáci všech škol by zejména v horkých letních dnech ocenili, kdyby
na náměstí bylo více zeleně a nějaký stín. Dále by se podle nich měl
upravit prostor u České spořitelny anebo před OC Tabačka.
Protože na většině škol se fórum konalo už podruhé, hned v úvodu
zaznělo shrnutí, co se povedlo realizovat od loňského roku. Žáci tak
ocenili např. probíhající rekonstrukci Haly ABC a zimního stadionu
nebo zvýšenou četnost autobusových spojů.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Mezinárodní den seniorů
Organizace zdravotně postižených Nový Jičín spolu s kluby
seniorů na území města uspořádala v sobotu 5. října v sále
SVČ Fokus akci s názvem „Kulturně-společenské odpoledne
seniorů a zdravotně postižených města Nového Jičína k Mezinárodnímu dni seniorů“.
Pro zcela zaplněný sál se sto padesáti účastníky připravili
pořadatelé program, ve kterém se postupně představily Cimbálová muzika Trojačka, romská taneční skupina Cikne čhave,
juniorský taneční pár z Tanečního klubu Fokus Nový Jičín
a country skupina Bernatský klondajk. V průběhu celého
odpoledne hrál k poslechu, zpěvu i tanci Josef Vágner.
Přítomné přišli také pozdravit místostarosta města Václav
Dobrozemský, poslankyně Evropského parlamentu Kateřina
Konečná, poslanec Jiří Strýček a senátor Petr Orel.
Ke spokojenosti účastníků nechybělo ani občerstvení, slosování vstupenek a tombola. Společenské odpoledne se
uskutečnilo pod záštitou starosty města, samotné město na
něj přispělo finančními prostředky na úhradu nájmu SVČ
Fokus. Poděkování za první akci tohoto druhu v našem městě
patří nejen pořadatelské organizaci, ale i dalším, kteří se na
ni podíleli.
Jaroslav Kotas

E- katalog sdružuje nabídku kroužků
Město Nový Jičín zpracovalo katalog volnočasových aktivit pro
děti, do kterého sdružilo všechny kroužky, které ve městě fungují.
Rodiče už tak nemusí pátrat po školských zařízeních, soukromých
subjektech, spolcích a sdruženích a složitě hledat kroužek vhodný
pro jejich dítě.
Katalog je v elektronické podobě, k dispozici je na hlavní stránce
webu města a nabízí rovnou stovku volnočasových aktivit pro děti.
E-katalog najdete zde: https://www.novyjicin.cz/volnocasove-aktivity/.
„V září, kdy začíná nový školní rok, většina rodičů a dětí řeší
i kroužky. A často nevědí, z čeho všeho si mohou vybrat. Každý
organizátor si propaguje své aktivity. Proto jsme chtěli vytvořit

kompletní nabídku, ve které si každé dítě najde, co ho baví a zajímá,
a hlavně ji soustředit na jedno místo, web města. Rodiče už nemusejí pátrat, kde všude se dá najít volnočasová aktivita vhodná pro
jejich syna či dceru,“ řekl místostarosta Nového Jičína Marcel
Brož.
V katalogu jsou zařazeny sporty, výtvarné a hudební aktivity, informatika, jazykové kurzy a další. U každého názvu kroužku je uveden
odkaz na pořadatelskou organizaci, pro jakou věkovou kategorii je
kroužek určen a místo jeho konání. „V příštím roce bychom chtěli
nabídku rozšířit o volnočasové aktivity určené dospělým a seniorům,“
dodal Brož.
Marie Machková, tisková mluvčí

Veterány zaplnily náměstí
Svatováclavská vyjížďka historických vozidel po hradech,
zámcích a pamětihodnostech Novojičínska i letos zavítala do
Nového Jičína. V sobotu 28. září odpoledne se na Masarykovo
náměstí sjelo 111 automobilových a motocyklových veteránů.
A rozdávaly se i ceny. Nejstarším automobilem Svatováclavské
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vyjížďky byl vyhlášen Ford T Roadster z roku 1924. Poháry si také
odnesli i nejoriginálněji odění motoristé. Dominoval kostým Četníka
ze Saint Tropez a jeptišky, ženy řidičky a další.
Text a foto: Marie Machková
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Nemocnice pokračuje v kurzech

„Stará Komenda“ v Praze
Kdo postavil Karlův most? Kolik věží má Praha? Nejen na tyto
otázky jsme dostali my žáci 3. A a 3. B Základní školy Komenského
68 odpověď. V pátek 11. října jsme se totiž vydali na dvoudenní
prohlídku hlavního města.
Začali jsme na Václavském náměstí, pokračovali k Týnskému
chrámu, prohlédli si Staroměstské náměstí a orloj. Pak jsme
metrem zamířili k Pražskému hradu, navštívili Vladislavský sál
a chrám sv. Víta. S obdivem jsme pozorovali výměnu hradní stráže.
Nerudovou ulicí jsme sešli dolů na Kampu a pokračovali ke Karlovu
mostu, kde jsme prohlídku zakončili. Plní zážitků jsme se přesunuli
na večeři a po nabrání dalších sil jsme strávili ještě hodinu ve světě
hraček.
Na druhý den brzy ráno nás čekala exkurze na Letišti Václava
Havla. Prošli jsme bezpečnostními rámy, nasedli do speciálního
autobusu a skoro dvě hodiny jezdili s průvodcem po celé letištní
ploše. Viděli jsme policejní vrtulník, hasičská auta, zjistili jsme,
kolik motorů má letadlo, kde má ukryté palivo, co jsou to winglety
a mávali pilotům.
Odpoledne jsme okolo Národního divadla a Tančícího domu
došli do science parku iQport. Tam jsme mluvili s robotem, vyzkoušeli jsme si pocit, jaké to je, když klesal Titanic, stali se moderátory
a rýžovali zlato. I když se nám nechtělo, museli jsme v podvečer
na nádraží k vlaku a zpět domů.
Radana Bílková, Renata Pavlicová

Procvičit si techniku dýchání a uvolnit se mohou nastávající
maminky v předporodních kurzech, které připravuje Nemocnice
Nový Jičín. Cyklus obsahuje teoretické lekce s porodní asistentkou,
lékařem a laktační poradkyní. Lekce uzavírá těhotenská jóga. Přípravné kurzy se konají v Rodinném centru Mozaika. Otevírány jsou
průběžně, ty nejbližší 5. listopadu a 3. prosince, a konají se v odpoledním čase od 15:30 do 17:30 hodin. Zájemkyně se mohou přihlásit
prostřednictvím e-mailu michaela.kucerova@nnj.agel.cz nebo telefonicky na čísle 739 327 334. Rodičky si mohou také prohlédnout
porodní sál přímo v novojičínské nemocnici, a to každou středu
od 13 hodin.
Text a foto: Nemocnice Nový Jičín

Setkání učitelů v Birminghamu
Základní škola Komenského 66 je již druhým
rokem koordinátorem mezinárodního projektu
Erasmus+ KA 2 Written in Stone. Spolu s našimi partnerskými
školami v Británii, Španělsku, Turecku, Litvě, Rumunsku a Itálii
spolupracujeme na projektu, který propojuje regionální historii
a anglický jazyk.
Náš britský partner, Barr Beacon School v Birminghamu, zaštítil
zářijové mezinárodní setkání učitelů. Během pobytu jsme společně
plánovali aktivity pro druhé projektové období a navštívili hrady
Dudley Castle a Warwick.
A co čeká naše žáky v novém školním roce? Chystáme se navštívit kamarády v italském Martinsicuro, na škole proběhne soutěž
ve skládání anglických básní a naplánováno máme vydání brožurky
o českých duších a strašidlech. Mladší žáci se mohou těšit na přípravu muzikálu a divadelního představení. Náš projekt můžete
sledovat na webu nebo na Twinspace.
Alexandra Habdasová, Ivana Juříková, učitelky AJ

Tajemník Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje
výběrová řízení na obsazení pracovních míst:

referent veřejné správy na úseku
kontrolním a referent veřejné správy
na úseku investic.
Třeťáci ze Základní školy Komenského 68 při prohlídce zahrad Pražského
hradu.
Foto: Tomáš Dorazil

Novojičínský zpravodaj

Více informací na: www.novyjicin.cz
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Díky projektu znají lépe Nový Jičín

V první polovině října se žáci 3. B Základní školy Tyršova učili
o svém městě formou projektového vyučování. Nejprve si prošli nejznámější památky a prohlédli si významné budovy na Masarykově
náměstí. Při prohlídce plnili úkoly v pracovním listu a luštili křížovku.
Poté se děti podívaly na dokument o Novém Jičíně a vyslechly si
pověst o vzniku města.
V dalších hodinách prvouky se třeťáci ve skupinách věnovali jednotlivým památkám Nového Jičína a vytvářeli projekt, který prezentovali před ostatními spolužáky. Informace si hledali v rámci vyučování
v knížkách a na internetu při návštěvě knihovny, kreslili zadané
památky nebo si obrázky vytiskli.
Projekt byl zakončen další vycházkou městem, tentokrát s paní průvodkyní, která dětem rozšířila jejich vědomosti o další zajímavosti.
Text a foto: Iveta Krbečková

Ondrášek opět zazářil
Koncertní sbor Ondrášek se 11. až 13. října zúčastnil 10. ročníku
mezinárodního sborového festivalu Voce Magna, který probíhal ve
slovenské Žilině. Tři sluncem zalité dny se Ondráškům vydařily dokonale. Sbor si domů odvezl vítězství v kategorii středoškolských
sborů a zvláštní cenu poroty za hlasovou kulturu.
V celkovém bodovém hodnocení skončili Ondrášci ze šestnácti
zúčastněných sborů druzí, jen těsně za celkovým vítězem zlínským
sborem Cantica laeticia, který si vyzpíval Grand Prix. Všechna vystoupení, jak soutěžní, tak festivalová, se setkala nejen s vysokým oceněním
ze strany odborné poroty, ale vyvolala spoustu lichotivých reakcí
u posluchačů i u samotných soutěžících sborů, které nešetřily chválou
a obdivem k neobyčejnému vytříbenému projevu Ondrášků.
Za skvělou reprezentaci našeho sboru i novojičínské ZUŠ patří
Ondráškům poděkování a uznání, i všem těm, kdo se na tomto
úspěchu podíleli.
Josef Zajíček

Den pro dětskou knihu
Poslední listopadová sobota se v novojičínské knihovně ponese
v duchu dětských knih. Je již tradicí, že v tomto termínu zveme naše
malé i velké čtenáře na divadelní představení, výstavu, prodej knih
nebo dílničku. A není tomu jinak ani letos. Dvě divadelní představení
pohádky O králi, kterému bylo zima, odehraje Roman Prokeš a jeho
Studio bez kliky v sobotu 30. listopadu dopoledne. Podrobnější
informace naleznete na webu městské knihovny, plakátech nebo
přímo v oddělení pro děti a mládež.
Radmila Grofová
Městské kulturní středisko Nový Jičín nabízí umístění reklamního
panelu na mantinel kluziště, které bude v rámci Adventního jarmarku
2019 provozováno na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. V případě zájmu nás kontaktujte na mksnj@mksnj.cz, tel.: 556 701 853.

Fejeton Novojičínského zpravodaje
„Mami, já bych chtěla vidět babičku!“
Stalo se vám ve vašem okolí, že byste byli svědky toho, jak rodič
malého dítěte zakazuje dítěti návštěvy babičky? Dokonce, i když se
jedná o vlastní matku, nikoliv tchýni, kdy rodič dítěte dělá vše proto,
aby jeho jediná dcera nemohla babičku vídat. Důvodů může být několik.
V mnou projednávaném případě se jedná o osobní spor mezi matkou
a dcerou, který bohužel odnese v konečném důsledku jen to dítě.
Babička malé pětileté holčičky se na mne obrátila s žádostí o právní
pomoc. Prarodič má totiž ze zákona právo vídat vnuka a toto právo mu
může odepřít pouze soud. Odmítá-li rodič styk dítěte s prarodičem, nezbývá než se obrátit na soud a požadovat umožnění osobního styku s dítětem.
Soud však může trvat několik měsíců, ba i let, a mezitím dítě vyroste bez
babičky. Já sám vím, že je dobré mít babičku, a ruku na to, kdo z nás ne.
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Dítě mnohdy nemůže za to, že si dospělí nerozumějí, a vnitřně nechápe,
proč se najednou nemůže setkávat se svou babičkou, přijímat od ní lásku,
péči apod. Tuto smutnou zkušenost si nese s sebou do života.
V dané konkrétní věci platí více než jinde, že soud plní roli spíše
mediátora, než instituce rozhodující o právech a povinnostech nás
všech, a to je velmi dobře. Vše tedy závisí především na dohodě obou
stran. V dané věci se díky přístupu soudu snad podaří osobní problémy
mezi matkou a babičkou uklidnit a možná i zcela vyřešit a vyjasnit.
Vždyť na spory přece není v tomto krátkém čase, který pro život máme,
čas. Co říkáte? Není lepší se dohodnout a neutrácet za právníky?
Přeji vám šťastné vztahy.
Tomáš Panáček, advokát

Novojičínský zpravodaj
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Výuka mimo školu

Teen Enterprise na Educe

Základní škola Komenského 68 podporuje výuku cizích
jazyků a přírodovědných předmětů. Žáci prvního stupně se
zúčastnili jazykového pobytu v Bílově, kde se měli možnost
zdokonalit v konverzaci v anglickém jazyce. Rodilá mluvčí,
která se pobytu taktéž zúčastnila, procvičovala s dětmi fonetiku a četbu, žáci si zároveň rozšířili slovní zásobu. Mezi jednotlivými lekcemi se pak školáci vydováděli při sportovních
hrách.
Osmé ročníky vyrazily na přírodovědnou exkurzi do Hostětína v Bílých Karpatech. Na ekofarmě Veronica tři dny zkoumali a pozorovali vodu a její koloběh. Žáci tak měli možnost
řešit jeden z palčivých problémů současného světa, a to
zadržování vody v přírodě.
Jana Bártová a Hana Šmídová

Batůžkový projekt
Žáci a učitelé ZŠ Komenského 66 se rozhodli připojit k mezinárodnímu hnutí Mary´s Meals, jehož vizí je poskytnout jedno jídlo
denně v místě vzdělání každému dítěti, které je potřebuje. Toto hnutí
nabízí zapojení do celé řady dalších charitativních aktivit, my jsme
si vybrali „Batůžkový projekt“.
Cílem tohoto projektu je kompletace školních batůžků (použitých, ale v dobrém stavu) a jejich naplnění školními pomůckami
– sešity, penály, tužkami, pravítky, ale také hygienickými potřebami jako jsou například mýdlo a ručník. Do sestavování školní
výbavy se mohou zapojit jednotlivci, celé třídy nebo rodiny.
Mary´s Meals batůžky shromažďuje a zajišťuje jejich transport
do cílových škol. Podrobnosti o projektu najdete na stránkách
naší školy.
Petra Váňová a Markéta Mřihladová,
učitelky 1. stupně základní školy

Přijďte na Adventní jarmark!
Letošní Adventní jarmark bude na Masarykově náměstí probíhat
od 29. listopadu do 23. prosince s možností prodeje i v podloubí.
Stánky budou pro veřejnost otevřeny denně minimálně v rozmezí
od 10:00 do 18:00 hodin. Povolená provozní doba stánků je od
8:00 do 22:00 hodin.
Jarmark nabídne na čtyřicet dřevěných prodejních stánků, ve
kterých najdete pekařské a cukrářské výrobky, koření, pražené
oříšky, sýrové, řeznické a uzenářské produkty, občerstvení, ovocné
lihoviny, rukodělné výrobky a textilní zboží. V pátek 13. a v sobotu
14. prosince si budou moci návštěvníci nakoupit v samostatném
stánku i produkty z partnerských měst. Přibudou také tři nové
sochy z topolového dřeva v podobě Tří králů do dřevěného betlému.
V rámci Adventního jarmarku bude na náměstí probíhat rovněž
doprovodný kulturní program. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční akce, jako bude 5. prosince Den s Mikulášem, tedy dopolední
i odpolední program pro děti, kde nebude chybět Andělská dream
show a v 17:00 hodin rozsvícení vánočního stromu. V další dny
se i Nový Jičín zapojí do celorepublikové akce Česko zpívá koledy,
dále se návštěvníci centra města budou moci těšit na koncerty,
například skupin The Beatles – revival, České srdce, Tomáše Kočka, a také novojičínských sborů a kapel. V rámci Adventního jarmarku se tradičně představí svým programem i žáci z novojičínských základních škol, živý betlém, divadelní pohádkové
produkce a další vystoupení.
Po celou dobu konání Adventního jarmarku bude přímo na ploše
náměstí v provozu kluziště. Více informací na www.mksnj.cz
a www.icnj.cz, sociálních sítích a letáčcích.
Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra,
Iva Pollaková, ředitelka Městského kulturního střediska

Novojičínský zpravodaj

Studenti SOŠ EDUCA plánují projekty vlastních firem. Foto: Archiv školy

Střední odborná škola EDUCA se zapojila do unikátního projektu
Teen Enterprise. Cílem projektu je přivést mladé lidi k podnikání,
zvýšit podnikavost studentů a naučit je aplikovat teoretické znalosti
z podnikání do praxe.
Na úvodním workshopu 14. října se studenti rozdělili do několika
pracovních týmů a pod vedením zkušených lektorů zpracovali malý
podnikatelský plán vlastní firmy. Zakládáním vlastních firem mají
jedinečnou možnost rozvíjet svou kreativitu, pracovat ve skupině
a komunikovat spolu i v případě, že mají odlišné názory. Studenti si
od projektu slibují, že s pomocí lektorů zrealizují své plány o podnikání
a začnou vydělávat peníze už na střední škole. S nejlepšími podnikatelskými záměry totiž mohou předstoupit před skutečné investory
a získat vstupní finanční prostředky na rozvoj podnikání.
Žáci 2. ročníku Střední odborné školy EDUCA

Projektové dny s mluvčím
Žáci 6. a 9. ročníku Základní školy Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá
56 přivítali ve čtyřech vyučovacích hodinách Američana Alana Jannetta. Alan se narodil na Floridě, ale již nějaký čas žije v České republice. Působí především v Ostravě a na naše pozvání přijel i do Nového
Jičína.
Pro děti si připravil opravdu zajímavý program. Se šesťáky hovořil
o volném čase, koníčcích, zazpíval si s nimi a zahrál hry. Deváťáci
si pro změnu vyzkoušeli, jaké to je cestovat, vyrobili si svůj cestovní
pas, prošli celní kontrolou na letišti a svezli se vlakem. Není třeba
dodávat, že vše probíhalo v angličtině. Ti starší se dorozuměli bez
problémů, mladším ochotně pomohla žačka sedmého ročníku
Ellen, Alanova krajanka, která se rovněž narodila na Floridě.
Gabriela Šustalová, učitelka

Oprava mostu si vyžádá objížďku
Další etapa opravy mostu v Šenově u Nového Jičína si vyžádá
objížďku přes Nový Jičín, a to od 13. listopadu do 15. prosince.
Auta jedoucí od Valašského Meziříčí nebo od Opavy se
na silnici R48 dostanou ulicemi K nemocnici a Císařská a mohou
dále pokračovat ve směru na Olomouc. Ve směru na Frýdek-Místek bude komunikace R48 dostupná i během opravy mostu beze
změn.
Po dobu stanovení objízdné trasy bude od křižovatky ulic Generála
Hlaďo a K Nemocnici až k areálu nemocnice zakázáno parkovaní
u krajnice, aby nedošlo k zablokování dopravy nákladních aut.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Listopad 1989 v Novém Jičíně
Události 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě, kdy bylo
tisícům československých občanů násilně zabráněno protestovat
před sochou sv. Václava, jsou dozajista jedním z posledních nejvýznamnějších mezníků našich moderních dějin. Brutální zákrok příslušníků bezpečnostních sborů proti klidné demonstraci obyvatelstva
se setkal s dosud nebývalou odezvou i v jiných částech republiky
a stal se rozhodujícím momentem, vedoucím k dalekosáhlým
společenským změnám v zemi.

různě postihováni. V listopadových dnech našli podporu také u členů
Společnosti přátel USA v čele s Vlastimilem Fárkem.
Zpočátku se všechny aktivity těchto lidí koordinovaly z detašovaného pracoviště M. Urbana. Nacházelo se na telefonní ústředně
Pozemních staveb (dnes sídlo Policie ČR na ulici Svatopluka Čecha)
a poskytovalo potřebné telefonické a dálnopisné spojení. Státní bezpečnost však, i přes utajování, po čase místo odhalila a snažila se
přes protilehlé okno fotografovat a dokumentovat dění uvnitř.

První shromáždění
Na dnešním Masarykově náměstí v Novém Jičíně (tehdejší Leninovo náměstí) se již několik dní po 17. listopadu shromažďovaly
hloučky mládeže. Studenti brněnských vysokých škol šířili mezi obyvateli Provolání studentů k událostem 17. 11., stanovisko Charty 77
a další dokumenty. První organizovanější shromáždění se na novojičínském náměstí uskutečnilo v pondělí 20. listopadu večer. Jeho
účastníků, obcházejících náměstí se zapálenými svíčkami v rukou,
však zpočátku bylo jen šest. I tak se ale ocitli pod přímým dohledem
příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Přesto se k nim postupně
přidalo několik dalších lidí a společně provolávali hesla za svobodu
a podporu studentů.
Někteří z iniciátorů této akce – Miroslav Urban, Vlastimil Šimík
a Antonín Forman – se již déle znali ze svého společného působení
v klubu akvaristiky a teraristiky při novojičínské pobočce Čs. svazu
chovatelů. Kromě zájmu o tento koníček spolu totiž nejednou debatovali také o politice a věděli tedy, kdo je jakého politického smýšlení.
Spolu s Petrem Březinou a Ivanem Prudičem později zorganizovali
tzv. nezávislou iniciativu, smyslem které bylo například rozšiřování
textu „Několik vět“ a finanční pomoc těm, kteří byli za toto šíření

Vznik Občanského fóra
Po 17. listopadu 1989 se začalo vytvářet nové politické hnutí,
odmítající totalitní komunistický režim a dostalo název Občanské
fórum (OF). Na celoměstské úrovni se v Novém Jičíně OF ustavilo
během víkendu 25.–26. listopadu 1989. Přibližně 380 shromážděných
občanů vyslovilo v prostorách J-klubu (dnešní Vančurova ul. 2000/48)
svoji důvěru členům prozatímního koordinačního výboru, který
tvořili: M. Urban, V. Šimík, V. Fárek, Ivan Mynář, Luděk Zapletal, Rostislav Šefraný, Alois Válek, Pavel Štůla, Pavel Pustějovský, Petr
Řezníček, Petr Jurča, Miroslav Hrynišin a Bohumír Kuba. OF se
zpočátku scházelo v J-klubu a ještě do konce roku 1989 začalo
vydávat svůj zpravodaj Fórum.
Organizace OF vznikaly i v jednotlivých institucích, závodech či
školách. V počáteční činnosti a zakládání dalších buněk OF v Novém
Jičíně se kromě výše jmenovaných angažovali také například:
I. Prudič, Ivan Junášek, Pavel Bártek, Petr Trnka, A. Forman, Jan
Bartošík, Jana Nováková, Štefan Janko, Zdeněk Přadka, Blanka
Flisníková, a další.
Jako jediní z tábora organizací tehdejší komunistické vládní moci
jim zpočátku vyjádřili podporu funkcionáři Socialistického svazu

Generální manifestační stávka v Novém Jičíně – 27. listopad 1989, dnešní Masarykovo náměstí.
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mládeže, nebo místních organizací ochránců přírody. Naopak představitelé KSČ i okresního národního výboru zasílali do Prahy
stanoviska, v nichž i nadále hájili politiku komunistické strany.
Generální manifestační stávka
Počet lidí, sdružujících se na náměstí, ze dne na den postupně
narůstal. Události vyvrcholily v pondělí 27. listopadu 1989, a to
v podobě dvouhodinové generální manifestační stávky. Představitelé
novojičínského OF, kteří akci organizovali, se snažili obcházet jednotlivá pracoviště a přesvědčovat zaměstnance i vedení, aby stávku
podpořili. Většinou však byli řediteli podniků odbyti. Novojičínský
městský národní výbor zase nedovolil při stávce použít městský
rozhlas, takže ozvučení bylo nutné zajistit jiným způsobem.
Skutečnost, kolik lidí nakonec na tehdejší Leninovo náměstí přišlo,
předčila očekávání organizátorů – prostranství bylo zaplněno už
před 12. hodinou. Demonstrující měli s sebou transparenty požadující
svobodné volby a demokratický život mladé generace. Jménem OF
stávku zahájil tehdejší redaktor ostravského studia Českého rozhlasu, L. Zapletal. K mikrofonu následně přistoupil herec ostravského
divadla s kytarou a zazpíval protestní píseň vyzývající k větší občanské
aktivitě. Následovaly výstupy jednotlivých řečníků – ředitele státního
podniku Autopal Ing. Ladislava Glogara, organizátorů generální
stávky, zástupců studentů, ostravského herce Karla Čepka, který
přítomným tlumočil pozdravy svého bratra z Prahy, a dalších. Po
dvou hodinách se manifestace v klidu rozešla.

selému a dalším organizátorům podařilo uspořádat v tamním závodním
klubu. Po přečtení prohlášení OF měli zaměstnanci možnost připojit se
svým podpisem k podpoře hnutí. Akce zaznamenala úspěch i z toho
důvodu, že jí byl nakloněn také samotný ředitel závodu L. Glogar.
S postupným vyjasněním politické situace v Praze se začala krystalizovat i situace v Novém Jičíně. Nebylo to ale jednoduché, protože
bývalá vládnoucí moc se nechtěla svých pozic vzdát dobrovolně. Představitelé OF postupně úspěšně dosáhli personální rekonstrukce městského i okresního národního výboru a v průběhu roku 1990 se tak
podařilo připravit půdu pro svobodné volby na všech úrovních politických institucí. Výstižné jsou v tomto směru slova kronikáře, konstatujícího, že listopadové dny roku 1989 byly začátkem další etapy
dějin, kdy se i na Novojičínsku „rodila nová historie těžce, ale rychle.“
Martin Vitko, Státní okresní archiv Nový Jičín

„Politická situace uzrála i v okresním městě“
V týdnu po generální stávce se proces změn postupně šířil i v jednotlivých velkých městských podnicích. Významným bylo v tomto směru
úspěšné zorganizování shromáždění v největší z tehdejších novojičínských továren – státním podniku Autopal. Za velmi složitých podmínek
a za silného tlaku i výhružek se ho P. Řezníčkovi, P. Štůlovi, Pavlu Wes-
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Pátek 1. 11. v 19:00 h • ANDĚLÉ V MÉM SRDCI • Skutečné příběhy
žen, které od dětství komunikují s anděly a duchy zemřelých. Hrají:
Gabriela Filippi, Patrik Kee. Host: Ing. Miroslav Hrabica, spisovatel
a léčitel. Léčivé divadlo Gabriely Filippi. Malý sál. Předprodej od 1. 11.
■ Úterý 5. 11. v 17:00 h • KLAVÍRNÍ RECITÁL JAKUBA DOSTÁLA
• Žáka ZUŠ Nový Jičín a jeho hostů. ZUŠ Nový Jičín ve spolupráci
s KPU. Malý sál. Vstup zdarma.
■ Středa 6. 11. v 18:00 h • John Misto: MADAME RUBINSTEIN •
„Neexistují ošklivé ženy, pouze líné.“ Tragikomický příběh královny
kosmetického impéria Heleny Rubinstein a její největší rivalky Elizabeth
Arden. Režie: Petr Svojtka. Hrají: Dana Syslová, Milena Steinmasslová,
Jiří Hána. FDA Praha. Předprodej od 1. 10. Předplatné sk. S.
■ Pátek 8. 11. v 19:00 h, 30 let svobody • Miloš Orsoň Štědroň:
VELVET HAVEL • „To by byl biják! Jen ho natočit!“ Autorský hudebně-divadelní projekt volně inspirovaný životem i tvorbou Václava Havla.
S humorem a sobě vlastní zkratkou pojednává o něm, jeho okolí i o nás
samotných. Režie: Jan Frič. Hrají: Miloslav König, Petr Jeništa, Dita
Kaplanová, Anežka Kubátová/Johana Matoušková, Natália Drabiščáková. Divadlo Na zábradlí Praha. Předprodej od 10. 9.
■ Sobota 9. 11. v 16:00 h • Jiří Jelínek: MAMI, UŽ TAM BUDEM?
• Autorská inscenace inspirovaná cestováním a s ním spojenou častou,
možná nejčastější otázkou. Divadlo Minor Praha. Vyprodáno v předplatném. Předplatné sk. Rolnička.
■ Čtvrtek 14. 11. v 19:00 h • BATACCHIO • Batacchio vás okouzlí
atmosférou dávných show plných magických triků, dechberoucí akrobacie a humoru. Na scéně se objeví sedm akrobatů a herců v netradiční
kombinaci disciplín nového cirkusu s těmi, které na jevišti už jen tak
neuvidíte. Režie: Maxim Komaro. Cirk La Putyka Praha. Předprodej
od 10. 9.
■ Sobota 16. 11. v 19:00 h • Francis Veber: CHLAP NA ZABITÍ • Když
se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem,
který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat
jako snadná práce. Režie: Jakub Nvota. Hrají: Miroslav Vladyka, Filip
Blažek, Alžběta Stanková, Michal Slaný, Pavel Dvořák, Zdeněk Rohlíček.
Pantheon Production Praha. Předprodej od 1.10. Předplatné sk. A.
■ Čtvrtek 21. 11. v 19:00 h • Florian Zeller: LEŽ • Komedie rozvíjí
téma pravdy a lži v partnerských vztazích. Režie: Thomas Zielinski.
Hrají: Petra Špalková, Petr Lněnička, Eva Kodešová/Gabriela Mikulková, Jan Dolanský. Divadlo Verze Praha. Předprodej od 1. 10. Předplatné sk. D.
■ Neděle 24. 11. v 16:00 h • TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY • „Co
se stane, když jediný spravedlivý loupežník pověsí řemeslo na hřebík?
Veselá pohádka s písničkami. Bodláček Dětské bernatské ochotnické
divadlo, Bernartice nad Odrou. Malý sál. Předprodej od 1. 10.
■ Pondělí 25. 11. v 19:00 h • JOSEF SUK PIANO QUARTET • Radim
Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Václav Petr – violoncello, Václav
Mácha – klavír. „Skladby hrají s velkým nasazením, smyslem pro detail
a s výrazem, který je podáván s neochvějnou jistotou.“ (Music Web
International, The Gurdian) Praha. Kruh přátel hudby. Malý sál. Předprodej od 1.10.
■ Středa 27. 11. v 19:00 h • BESÍDKA 2019 • Tradiční představení
divadla Sklep, pestrý sled scének, skečů, písní a tanců, který je každoročně obměňován těmi nejlepšími nápady v podání samotných
autorů, kterými jsou David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Burda, Tereza
Kučerová, Lenka Vychodilová, Jana Hanáková, Lenka Andelová, Hana
Pafková, František Váša. V kapele hrají Roman Fojtíček, David Noll,
Marta Marinová, Hana Navarová, Vladimír Vytiska, Jaroslav Vaculík.
Divadlo Sklep Praha. Předprodej od 10. 9.
■ Pátek 29. 11. v 19:00 h • Ron Hutchinson: MOJE TANGO • Virginie
má třicet pryč, prošla si těžkou nemocí a tak trochu neví, co se svým
životem. Přinese jí životní náplň cesta do Buenos Aires a kurz tanga?
Režie: Šimon Caban, Denisa Abrahámová. Hrají: Jitka
Schneiderová, Roman Zach, Karel Mařík. Divadlo Studio DVA Praha.
Předprodej od 1. 10. Předplatné sk. B.
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■ TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD • pátek 1. 11. v 17:00 h • sobota
2.11. / neděle 3. 11. ve 20:00 h • pondělí 4. 11. /16. 11. v 17:00 h •
Akční, Sci-fi, 133 min, titulky, nevhodný do 12 let.
■ STÁHNI A ZEMŘEŠ • pátek 1.11. /úterý 5. 11. ve 20:00 h • Horror,
thriller, 90 min, titulky, nepřístupný do 15 let.
■ ADDAMSOVA RODINA • sobota 2.11 /neděle 3. 11. v 17:30 h •
Animovaný, komedie, rodinný, fantasy, 84 min, dabing, přístupný.
■ SNĚŽNÝ KLUK • neděle 3.11 v 15:00 h a neděle 17. 11.
v 17:30 h • Animovaný, dobrodružný, komedie, 97 min, dabing, přístupný bez omezení.
■ JOKER • pondělí 4.11. / úterý 26. 11. ve 20:00 h, titulky • pátek
8. 11. v 17:00 h a sobota 16. 11. ve 20:00 h, dabing • Krimi, drama,
thriller, 122 min, nepřístupný do 15 let.
■ HRA • úterý 5.11 v 17:30 h • Drama, Komedie, 93 min, dabing,
nevhodný do 12 let.
■ ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY • středa 6. 11. v 17:30 h a pondělí
11.11. /středa 20. 11. ve 20:00 h • Akční, komedie, horor, 97 min,
titulky, nepřístupný do 15 let.
■ SLAYER: THE REPENTLESS KILLOGY • středa 6. 11. ve
20:00 h • SLAYER! Téměř čtyři dekády na scéně, nezpochybnitelný
status králů trash metalu. Hudební, dokument, horor, 130 min, originální
znění, nepřístupný do 18 let.
■ ŽENSKÁ NA VRCHOLU • čtvrtek 7. 11. /pondělí 11. 11. / úterý
19. 11. v 17:30 h a pátek 8. 11. / sobota 9. 11. / neděle 10. 11. / pátek
29.11 ve 20:00 h • Svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena, odjíždí na popud své tety Ely • Romantický, komedie,
105 min, CZ, přístupný bez omezení.
■ BITVA U MIDWAY • čtvrtek 7. 11. ve 20:00 h a středa 20. 11.
v 17:00 h • Akční, drama, historický, 138 min, válečný, nevhodný do 12 let.
■ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA • sobota 9. 11. / pátek 15. 11. /
středa 27. 11. v 17:00 h a neděle 17. 11. ve 20:00 h • Komedie,
110 min, CZ, přístupný bez omezení.
■ TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK • neděle 10. 11. ve 14:30 h • Animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, 99 min, dabing, přístupný.
■ ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO • neděle 10. 11. v 17:00 h •
Fantasy, dobrodružný, rodinný, 120 min, dabing, přístupný bez omezení.
■ LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY V EVROPĚ • úterý 12. 11.
v 19:00 h • Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se vrací
na pódia s novým stand-upem • Cestovatelský, 90 min, české znění,
přístupné bez omezení.
■ HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK • středa 13. 11. v 19:00 h •
Hudební, 150 min.
■ AMNESTIE • čtvrtek 14. 11. v 17:00 h • Drama, thriller, 127 min,
titulky, nepřístupný do 15 let.
■ LE MAN’S 66 • čtvrtek 14. 11. / pondělí 18. 11. / neděle 24. 11.
ve 20:00 h • Ford, nebo Ferrari? Kdo zvítězí? • Drama, životopisný,
sportovní, akční, 152 min, titulky, nevhodný do 12 let.
■ DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA • pátek 15. 11/ sobota
23. 11. ve 20:00 h • Film navazuje na děj filmu Osvícení. • Horor, thriller,
152 min, titulky, nepřístupný do 15 let.
■ ANGRY BIRDS VE FILMU 2 • neděle 17. 11. v 15:00 h • Animovaný,
dobrodružný, akční, 97 min, dabing, přístupné bez omezení.
■ FALEŠNĚ • pondělí 18. 11. v 17:30 h • Komedie, drama, 97 min,
titulky, nevhodný do 12 let.
■ KAREL, JÁ A TY FK • úterý 19. 11. v 20:00 h • Drama, komedie,
111min, původní znění, nevhodný do 12 let.
■ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 • čtvrtek 21. 11. / pátek 22. 11. / neděle
24. 11. / sobota 30. 11. / neděle 1. 12 v 17:00 h 2D, sobota 23. 11.
v 17:00 h 3D • Elsa se obávala, že je pro svět příliš mocná. Nyní musí
doufat, že je mocná dostatečně. Animovaný, muzikál, fantasy,
120 min, dabing, přístupný bez omezení.
■ DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST • čtvrtek 21. 11.
ve 20:00 h • Hudební, dokumentární, 96 min, nevhodný do 12 let.
■ VLASTNÍCI • pátek 22. 11. / středa 27. 11. ve 20:00 h a úterý
26. 11. v 17:30 h • Komedie, drama, 96 min, CZ, nevhodné do 12 let.
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■ HURÁ NA POHÁDKY • neděle 24. 11. v 15:30 h • Animovaný,
rodinný, 45 min, dabing, přístupné bez omezení.
■ DÁLAVA • pondělí 25. 11. v 17:30 h • Dokument, 76 min, CZ, přístupný.
■ PRVNÍ ZRÁDCE • pondělí 25. 11 ve 20:00 h • Thriller, Francie,
Německo, Brazílie, 145 min, titulky, nevhodný do 15 let.
■ ROMÁN PRO POKROČILÉ – BIO • středa 27. 11. ve 13:00 h •
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou
od stolu, lože a účtu? • Komedie, 95 min, CZ, nevhodný do 12 let.
■ LAST CHRISTMAS • čtvrtek 28. 11. v 17:30 h a neděle 1. 12. ve
20:00 h • Romantický, komedie, 103 min, titulky, nevhodný do 12 let
■ NA NOŽE • čtvrtek 28.11. / sobota 30. 11. ve 20:00 h a pátek
29. 11. v 17:00 h • Kriminální, mysteriózní, drama, 130 min, titulky,
nevhodný do 12 let.
■ OVEČKA SHAUN VE FILMU • neděle 1. 12. v 15:00 h • Animovaný,
rodinný, dobrodružný, komedie, 87 min, dabing, přístupné bez omezení.
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.
■ Do 2. 2. 2020 • Nová galerie • NOČNÍ POUTNÍK • O životě a díle
malíře Rudolfa Kobiely
■ sobota 23. 11. 2019, 19:00 h • KONCERT VOKÁLNÍCH KVARTETŮ
Akce
■ sobota 30. 11., 8:30 – 13:30 h • MIKULÁŠSKÝ JARMARK • Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku s kulturním programem – cimbálová muzika Trojačka, Gajdoši z Kopanic, čerti ze Štítné,
flašinetáři z Ostravy, kartářka, Mikulášská nadílka pro děti • Vstupné:
děti zdarma, dospělí 30 Kč
■ do 25. 11. 2019 • 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
■ pátek 1. 11. – pátek 20. 12. • Městská knihovna • Louky a andělé
• výstava obrazů MUDr. Petry Jarošové, Uherské Hradiště. Výstava
je k vidění v oddělení pro dospělé čtenáře.
■ pondělí 4. 11. – pátek 20. 12. • Městská knihovna • Výstava
hracích plánů a stolních her • Součástí expozice budou hrací stolky,
na kterých si návštěvníci mohou zahrát. Výstava je k vidění v oddělení
pro děti a mládež.
■ úterý 5. 11. – čtvrtek 28. 11. • Výstavní síň „Stará pošta“ • „NOVÝ
JIČÍN A OKOLÍ“ – výstava obrazů Jana Billa • dospělí 10/děti 5 Kč
• Vernisáž výstavy 4. 11. v 18:00 h.
Akce:
■ 1. 11. 20:00 h • klub Galerka • SLAM poetry Nový Jičín • Stand
Up • Performativní žánr přednesu autorské poezie. Vystoupí: Anatol
Svahilec (mistr ČR 2017), Šimon Felenda (slamující žurnalista), Honza
Dibitanzl (textově-improvizační chameleon), Sudička (slavičínská slamová naděje) • 80/100 Kč.
■ sobota 2. 11. 19:00 h klub Galerka • OPEN MIC • Tradiční muzicírování v Galerce, Hosté: Céline Bossu & Celboss, PJ Harvey Tribute
Band, Plachý host, a VY! • 20 Kč.
■ pátek 8. 11. 20:00 h • klub Galerka • koncert Vladivojna La Chia
trio • Vladivojna v doprovodu kytaristy Petra Uviry a bubeníka Luboše
Pavlíka • 150/180 Kč.
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■ úterý 12. 11. 19:00 h • kino Květen • Ladislav Zibura • Prázdniny

v Evropě. Spisovatel Ladislav Zibura s novým stand-upem • 180/140
studenti Kč
■ úterý 12. 11. 9:00 h • Městská knihovna • Klub trénování paměti
• lektorka Mgr. Martina Burianová, rezervace na tel. 556 709 840 • 30 Kč
■ středa 13. 11. 19:00 h • kino Květen • Hana Zagorová a Petr
Rezek – vyprodáno!
■ středa 13. 11. 16:00 h Městská knihovna • Klub trénování paměti
• lektorka Mgr. Martina Burianová, rezervace na tel. 556 709 840 • 30 Kč
■ neděle 17. 11. 14:00 h • Masarykovo náměstí • 17. listopad
v Novém Jičíně • 30. výročí sametových událostí. Dobové ukázky,
divadelní představení, výstava fotografií, workshopy skautů, obývák
Václava Havla, koncert skupiny The Plastic People of the Universe,
beseda s dokumentaristou Petrem Jančárkem s ukázkami filmu „Tady
Havel, slyšíte mě?“ (kino Květen).
■ pátek 22. 11. 20:00 h • klub Galerka • Kulturní úderka • Syrový
psychedelický blues rock z Brna • 90/120 Kč
■ pátek 29. 11. 20:00 h • klub Galerka • Jazz klub & Shahab Tolouie
Trio • Fúze perské a španělské hudby (IRN, YUG, CZE) • 150/180 Kč
■ sobota 30. 11. 9:00–12:00 h • Městská knihovna • Den pro dětskou
knihu • Divadelní představení Studia Bez kliky • O králi, kterému bylo
zima. Začátek v 9:00 h a v 11:00 h, prodej od 11. 11. v městské knihovně
• 50 Kč
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ PÁTEČNÍ DESKOHRANÍ • každý pátek
od 15:30 do 21:00 h • Pro všechny od 8 let, kdo chtějí hrát stolní společenské hry. • Lektor Josef Pustka, 736 538 091 • Vstupné 50 Kč.
■ KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • každý čtvrtek a pátek
14:00–18:00 h • Pro začátečníky i pokročilé. Lektor Eva Mitášová •
Vstupné děti a studenti 50 Kč, dospělí 100 Kč.
■ BLUDIČKOVÁ KOUZELNÁ NOC • pátek 8. 11. 16:00 h – 9. 11.
10:00 h • Zábavné nocování ve Fokusu pro děti školou povinné • Cena
200 Kč, přihlášky na informacích SVČ Fokus.
■ HVĚZDIČKOVÝ BÁL • neděle 24. 11. 15:00–18:00 h • Maškarní
bál pro děti s rodiči plný zábavy, tance a her. Soutěž o nejkrásnější
masku, hvězdičku a zpěváčka bálu. • Vstupné 30 Kč.
■ FOKUSÁCKÁ DISKOTÉKA VOL.1 • pátek 29. 11. 19:00–22:00 h
• DJ MIKEE, věk 13–18 let. • Vstupné 40 Kč.
Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Výstavy
■ pondělí 4. 11. – sobota 30. 11. • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU BESEDA OTROKOVICE • Vernisáž 4. 11. v 17:00 h • galerie
Návštěvnického centra.
■ do pátku 10. 1. 2020 • VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A UMĚLECKÝ DESIGN • Výstava Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
z Valašského Meziříčí • placená expozice klobouků Návštěvnického
centra.
• 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.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ ■ Úterý 19. 11. v 17.00 h ● ŽÁKOVSKÝ KONCERT ● hudební
sál ZUŠ
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Pozvánky

Cvičením proti Parkinsonu

• Výroba věnců i prožitkový workshop
Několik akcí pro veřejnost připravilo na sychravý čas Knihkupectví
a kavárna Jiří Fiala. V sobotu 9. listopadu v 9:00 h to bude Výroba
podzimních věnců z přírodnin. V pátek 15. listopadu od 17:30 h
sem mohou zájemci zavítat na prožitkový workshop – Léčivá síla
mandal a zvuků přirozených nástrojů. V pátek 22. listopadu začíná
v 17:30 h téma Pyramidy a jiná energetická místa na Zemi. Poslední
listopadová sobota je od 9:00 h věnována Výrobě koženého batohu
nebo kabelky.
• Setkání pro sběratele
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a dalších předmětů proběhne ve středu 20. listopadu od 14:30 do 16:30 h v Klubu
seniorů Nový Jičín v ulici Msgr. Šrámka 13. Přijďte rozšířit svou sbírku
nebo nabídnout ostatním své přebytky. Vstupné je dobrovolné.
• Galavečer českého barbershopu
Nový Jičín se v sobotu 23. listopadu promění v centrum a cappella
hudby. V Nové galerii Žerotínského zámku začíná v 19:00 h druhý
ročník exhibice mužských vokálních kvartetů – Galavečer českého
barbershopu. Jedná se o představení 4 barbershopových kvartetů
z České republiky, které se v průběhu večera změní v neoficiální
soutěž s rivalskou atmosférou. Přijďte podpořit domácí kvartet
NoTimers. Aktuální informace o akci a účinkujících naleznete
na www.notimers.cz. Vstupné je dobrovolné.
• Lampionový průvod s Křemílkem a Vochomůrkou
Rodinné centrum Mozaika pořádá Lampionový průvod s Křemílkem a Vochomůrkou pohádkovým městem Novým Jičínem. Sraz je
v sobotu 9. listopadu v 17:00 h na Masarykově náměstí. Průvod
skončí ve Smetanových sadech, kde budou pro děti s lampiony připraveny odměny. Více na www.mozaikanj.cz.
• Festival bylinek, kávy a čaje
Festival bylinek, kávy a čaje se uskuteční 15. a 16. listopadu
v novojičínském Hotelu Praha. Součástí budou přednášky lékařů,
bylinářů a prodejců produktů z bylin. Předprodej vstupenek a informace na www.njfest.cz. Vstup mezi vystavovatele je zdarma.
• Zájezd do Luhačovic
Klub českých turistů, odbor TJ Nový Jičín, pořádá v sobotu
16. listopadu autobusový zájezd do Luhačovic spojený s koupáním
na místní plovárně. Odjezd z Nového Jičína je v 7:00 h od Lidlu. Plánovaná trasa turistické vycházky vede z Horní Lhoty na Sehradice,
přes zříceninu hradu Světlov a přehradu v Pozlovicích do Luhačovic
na kolonádu. Více informací na http://www.kctnovyjicin.cz nebo ve
vývěsní skříňce na ulici Lidická.

Klub rodáků a přátel města
Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny své členy a příznivce v neděli 17. listopadu ve 13:00 h na slavnostní dernisáž výstavy v klubových prostorách
na baště městského opevnění, nazvané Přes čáru/Over the Line –
K svobodnému pohybu umění, myšlenek a informací po pádu
„železné opony“ a k 30. výročí událostí 17. listopadu 1989. Úvodní
slovo pronese Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města Nový
Jičín, akci doprovodí hudební vystoupení kapely ZUŠ Nový Jičín
Koberec!, beseda s přítomnými autory z Itálie, SRN, Velké Británie,
Slovenska a České republiky. Zároveň zveme na akci Václav Havel
v Novém Jičíně, která se uskuteční ve stejný den v 14:00 h na Masarykově náměstí. Pro případné upřesnění programu sledujte vývěsky,
internetové stránky a facebookový profil klubu rodáků.
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Rok 2019 je již jedenáctým, v němž probíhá pravidelné týdenní cvičení nemocných Parkinsonovou chorobou, jejich rodinných příslušníků a sympatizantů. Scházíme se každé úterý od
půl třetí do půl čtvrté ve SVČ Fokus v Novém Jičíně ve cvičebně
juda. Ta nám díky svému povrchu poskytuje ideální podmínky
pro cvičení, nemusíme totiž díky tatami připravovat a následně
zase uklízet žíněnky, bez kterých bychom se při cvičení
neobešli.
Za to můžeme být vděčni nejen Fokusu, ale také městu,
které dotuje naše cvičení částkou odpovídající 70 procentům
nákladů. O tom, že tato investice nejde do ztracena, svědčí
i umístění našich členů na různých soutěžích, letos dokonce
na mezinárodním klání v polské Lodži, kde se utkali i zástupci
z Rakouska, Polska a Slovenska. Soutěžilo se v tradičních
disciplínách, jako jsou např. šipky, bocca, kop do branky, foukačka aj. Jeden z našich cvičenců z Nového Jičína získal dvě
medaile.
Pokud se vás problematika Parkinsonovy nemoci týká, přijďte
posílit naše řady, raději dříve než později, čas pracuje proti nám.
Text a foto: Miroslav Zelenka

Podzim v horách
Začátek září jsme strávili s Klubem českých turistů, odborem Turisti
Nový Jičín, na týdenním zájezdu v Krušných horách. Zavítali jsme
například na nejvyšší vrchol Klínovec, na řadu rozhleden, a také jsme
viděli Božídarské rašeliniště, Skalky skřítků nebo Ježíškovu cestu.
Minout jsme nemohli ani Andělskou horu, absolvovali jsme exkurzi
v porcelánce Thun a obdivovali Slavnosti porcelánu v Grandhotelu
Pupp v Karlových Varech.
Poslední zářijovou sobotu jsme se pak vydali na turistickou vycházku do krásné části Valašska, na Bumbálku a Soláň. Trasa vedla
z Makovského průsmyku přes Bumbálku, Sůkenickou rozhlednu,
Vysokou až na Soláň. Cestou jsme navštívili oba prameny Bečvy,
Vsetínské i Rožnovské.
Ivan Čejka, Lenka Hrnková

Výzva
Pošlete svůj recept do městského kalendáře
Vlastníte tradiční recept, podle něhož u vás doma vaříte již
z generace na generaci? Zašlete nám ho na e-mailovou adresu:
icentrum@novyjicin-town.cz nebo ho osobně přineste do informačního centra. Termín uzavírky 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, který přispěje svým
receptem, získá nejen publicitu, ale obdrží také jeden výtisk stolního
a nástěnného kalendáře zdarma.

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Listopad 2019

5. 11. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin

Novojičínský zpravodaj
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Placená inzerce

Jsme strojírenská firma
s 26 letou 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

Listopad 2019

Novojičíňáci jedou na MS v „páce“
Dva Novojičíňáci jedou na MS v armwrestlingu. Koná se od 26. října
do 4. listopadu v rumunském městě Constanta. Šampionátu se účastní
přes 50 států z celého světa.
Česká republika jede v sedmičlenném složení, a to čtyři junioři,
jeden vozíčkář (kategorie PARA) a dva závodníci v kategorii masters.
Do této top české reprezentace se nominovali také Jaromír Bělunek,
předseda a trenér novojičínského klubu armwrestlingu, a jeho svěřenec a velký talent Adam Číp, který si před půl rokem přivezl
s mistrovství Evropy bronzovou medaili.
„Na mistrovství světa jsme daleko více připraveni, než jsme byli
na Evropu. Pilně jsme trénovali i přes léto. Účastnili jsme se různých
exhibicí a soutěží, například na Šenovském škrpálu, sportovním festivalu v Opavě nebo na maratonu pod hradem Starý Jičín,“ uvedl
Jaromír Bělunek. „Už teď můžu říct, že letošní rok byl velice úspěšný. Máme v klubu přísun nových členů, zejména juniorského věku.
Velký dík patří městu Nový Jičín, bez jeho finanční pomoci by bylo
dost těžké absolvovat světové soutěže, a také extraligovou soutěž
Novojičínska Tlapa, kterou jsme pořádali ve spolupráci se Střediskem
volného času Fokus,“ dodal armwrestlingový bojovník a trenér.
Jaromír Bělunek

Malá cena Nového Jičína
Plavci z 34 českých a moravských
klubů, včetně některých českých reprezentantů, a také z jednoho klubu ze
Slovenska a z maďarského Dunaújvárose, si přijeli porovnat výkonnost do
novojičínského bazénu na tradiční plavecký mítink. Již 43. ročník Malé ceny
Nového Jičína se konal o víkendu
12.–13. října. Tato soutěž patří k největším plaveckým akcím nejen
v Moravskoslezském kraji a každoročně o ní má zájem podstatně více plavců,
než může samotný bazén pojmout.
V této silné konkurenci bylo vidět i domácí plavce z Plaveckého
klubu. Kromě mnoha nejlepších osobních výkonů a umístění mezi
nejlepšími v jednotlivých věkových kategoriích, získali mnoho
medailí také v kategorii bez rozdílu věku – celkem 5 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové. O tyto medaile se podělili Jan Sazovský
(4+2+0), Josef Kratochvíl (1+1+2), Marie Skopalová (0+3+0), David
Koutný (0+1+1) a Dalibor Ott (0+0+1). Pochvalu však zaslouží
i ostatní novojičínští plavci, zejména ti mladší, kteří zatím nejsou
tolik vidět v konkurenci starších a dospělých. Jejich výborné výsledky jsou velkým příslibem do budoucna.
Text a foto: Vlastimír Perna

Běh parkem rozhýbal děti i dospělé

Adam Číp a Jaromír Bělunek na květnovém ME v Řecku.
Foto: Armwrestling TJ Nový Jičín

Medailové úspěchy mladých zápasníků
Po letních prázdninách se znova rozběhly i soutěže zápasníků.
Nejhodnotnějšího výsledku dosáhla v září kadetka Natálie Švrčková,
která v silné mezinárodní konkurenci v ukrajinském Vinogradově
obsadila skvělé 2. místo.
Úspěšně si vedli také žáci na mezinárodním turnaji Akvasalon
v Hradci Králové. Kristián Očka vybojoval stříbrnou medaili, Richard
Urbánek bronzovou a Rostislav Janča obsadil 4. místo. Podobných
výsledků dosáhli na dalším mezinárodním turnaji v Nitře Vojtěch
Kundrád, který má stříbrnou, a Matěj Staněk bronzovou medailí.
Výrazně se prosadili novojičínští zápasníci i na turnaji v Tiché. První
místo ve svých kategoriích obsadili Zuzana Jančová, Patrik Škarka,
Kristián Očka a Matěj Staněk, druhá místa získali Michal Fedák a Tomáš
Hanschel, třetí pozice vybojovali Rostislav Janča a Jakub Fojtík.
Jiří Gold, předseda oddílu zápasu

Ve Smetanových sadech se 28. září uskutečnil už potřinácté tradiční
Běh novojičínským parkem. Ve více než dvaceti kategoriích je určen
sportovcům všeho věku.
Na startovní čáru se postavilo 160 závodníků, z toho 105 dětí, které
absolvovaly své trasy přímo v parku. Startérem nejmladších kategorií
byl starosta města Stanislav Kopecký.
Pro dospělé běžce připravili pořadatelé náročnější tratě. Ženy a junioři
museli zdolat trasu dlouhou 5,5 kilometru k vodní nádrži Čerťák a zpět.
Na muže čekal desetikilometrový závod přes Kojetín.
Absolutním vítězem se stal Jakub Ambros z AK Emila Zátopka
v čase 33,13 min. před stříbrným Milanem Vinklárkem (Sokol Opatovice, 35,53 min.) a bronzovým Milanem Sochorem (AK Emila Zátopka, 37,02 min.). Mezi ženami vybojovala absolutní vítězství Lenka
Quittová z Kopřivnice časem 24,42 min. před Darinou Krausovou (AK
Emila Zátopka, 27,26 min.) a Adélou Esentierovou (28,4 min.)
Závod byl zařazen do Lašské běžecké ligy a byl také součástí projektu Aktivity tour. Běh novojičínským parkem dalšími pohybovými
aktivitami doplnilo i Středisko volného času Fokus. Uskutečnil se za
podpory města Nový Jičín.
Darina Krausová

V modrém dresu bojuje novojičínský zápasník Rostislav Janča.
Foto: Martin Szarowský
Jedna z nejmladších kategorií na startu Běhu novojičínským parkem.
Foto: Darina Krausová
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Nový Jičín objektivem čtenářů
Takovýto titulek je na poslední straně zpravodaje uváděn už potřetí, a přesto někteří z vás nezaznamenali, že fotosoutěž byla po více
než osmi letech ukončena. Nadále, jak bylo avizováno, očekáváme vaše snímky k aktuálnímu dění v našem městě, zobrazující
život a události v Novém Jičíně, z nichž nejvýstižnější budou na této stránce zveřejněny. Těšíme se na vaše fotografie, nejlépe také
doplněné stručným komentářem.
• Ani Petru Pšenicovi neunikla zajímavá změna, která se udála v prostoru velmi frekventované části naší památkové rezervace. Mezitím
bylo místo obohaceno o lávky i květinovou úpravu.
• Přírodní úkazy z období na konci léta a začátku podzimu přinášejí dva snímky: Polovina duhy za naším náměstím od Jana Hány
a blesky nad nočním městem od Štěpána Veverky.
Děkujeme účastníkům za snímky a další fotoaktuality zasílejte do 15. listopadu na e-mailovou adresu: njzpravodaj@novyjicin-town.cz.
Pavel Wessely

Petr Pšenica

Jan Hána

Štěpán Veverka

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