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Zeptali jsme se za vás
Bude město Nový Jičín kupovat silniční
radary na měření rychlosti?
Město Nový Jičín pořídí jedno zařízení
bodového měření rychlosti, které bude ze
zákona obsluhovat městská policie. Tento
radar nebude na jednom místě, ale bude
přemisťován do lokalit, ve kterých je velký
provoz a vysoký počet přestupků ze strany
řidičů. Převážně půjde o komunikace v blízkosti škol a školek nebo přechodů pro chodce. Měřicí zařízení
bude připevněno na sloupech, v příštím roce počítáme se
dvěma. Právě probíhá stavební řízení k jejich instalaci. Po
vydání územního souhlasu nám firma do tří měsíců dodá měřicí
zařízení. Personálně jsme připraveni. Náklady na pořízení celého systému se blíží ke dvěma milionům korun. K měření rychlosti nepřistupujeme proto, abychom šikanovali řidiče, ale
abychom chránili bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
Stanislav Kopecký, starosta města

Strážníci nabádají k opatrnosti
Informujeme občany i prodávající, aby zbystřili své smysly a byli
ostražitější. V předvánočním čase přibývá kapesních krádeží, především v obchodech, v dopravních prostředcích, u prodejních stánků
a na dalších místech, kde bývá větší množství lidí. Nespouštějte své
věci z dohledu. Neodkládejte tašky a kabelky v obchodech do nákupního vozíku, pozor i na batohy na zádech!
Rovněž nenechávejte věci odložené na sedadlech vozidel na parkovišti a mějte pod kontrolou své osobní věci při vykládání nákupu
z košíku do kufru vozidla. Pozor také na potulné prodejce na parkovištích, raději přivolejte strážníky. Městská policie ve snaze předcházet krádežím namátkově kontroluje parkoviště, využívá k tomu
i kamerový systém.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí a preventistka

Uctili válečné veterány

Zástupci města Nový Jičín, Armády České republiky, Českého
svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské
uctili Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopad. S mírným předstihem, v pátek 8. listopadu, položili květiny a zapálili
svíce k památníku obětem válek na Městském hřbitově v Novém
Jičíně a v Žilině.„Dnes jsme přišli vzpomenout těch, kteří za naši
svobodu položili své životy. Nenechme si svobodu vzít, buďme
hrdi na svoji zemi a nedopusťme, aby se utiskování, zabíjení a další
krutosti, které nás v dějinách potkaly, opakovaly,“ řekl starosta
Nového Jičína Stanislav Kopecký.
Text a foto: Marie Machková, tisková mluvčí

Novoroční ohňostroj
Slavnostní ohňostroj na přivítání nového roku 2020 bude odpálen ve středu 1. ledna v 18 hodin na Masarykově náměstí.

Opravená Mateřská škola Jubilejní
Mateřská škola Jubilejní v Novém Jičíně prošla rekonstrukcí. Město
na ní nechalo opravit střechu, vyměnit okna i dveře a zateplit obvodový plášť. V hernách, třídách i ložnicích je nová vzduchotechnika.
Tyto stavební zásahy přišly na více než 8 milionů korun. Přibližně
třetinu z uznatelných nákladů by mohla pokrýt dotace z Evropské
unie, o kterou radnice požádala. Revitalizace této mateřinky je letošní
největší investicí města do škol. Za rekonstrukce, opravy a údržbu
všech městských škol a školek zaplatila radnice v tomto roce v součtu
téměř 17 milionů korun.
„Naším záměrem bylo zvýšit komfort dětí a personálu a zároveň
snížit náklady na energie. Kvůli stavebnímu ruchu musely děti od
července do konce října přebývat v náhradních prostorách.

O prázdninách, kdy do zařízení dochází méně školáčků, našly azyl
v Mateřské škole Karla Čapka, od září využívaly prostor družiny
v sousední základní škole,“ uvedla vedoucí odboru školství Oldřiška
Navrátilová.
V příštím roce by město chtělo revitalizovat i zahradu školky. Měly
by se zde provést terénní úpravy, aby mohla vzniknout dvě různá
hřiště, v plánu je oprava teras a zídek, a také výsadba nové zeleně.
Děti dostanou i nové herní prvky. „Do rozpočtu na rok 2020 jsme na
tuto akci alokovali 3,6 milionu korun, část by mohla pokrýt dotace
z ministerstva životního prostředí,“ upřesnil starosta Nového Jičína
Stanislav Kopecký.
Marie Machková, tisková mluvčí

Budova Mateřské školy Jubilejní před a po rekonstrukci. Foto: Marie Machková
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Prodej domu na Karla Čapka

Město Nový Jičín prodává budovu na ulici Karla Čapka bez evidenčního a popisného čísla. Znalec stanovil cenu nemovitosti na
1 910 000 korun. Zájemci o koupi objektu mohou doručit písemnou
nabídku do 2. ledna 2020 do 12:00 hodin buď osobně na podatelnu
úřadu na Divadelní ulici 1, nebo poštou na adresu Městský úřad
Nový Jičín, bytový odbor, Masarykovo náměstí 1/1. Bližší informace
jsou na webu města: https://www.novyjicin.cz/aktualne/prodejbudovy-na-ulici-karla-capka-2/
„Objekt byl postaven v roce 1975 a do roku 2015 zde byly kanceláře. Nemovitost stojí v zástavbě činžovních domů, kousek od
mateřské školy. V současnosti je využívána jen částečně. V severozápadním rohu budovy je pronajato 38 m2 plochy, což je jedna
místnost bistra a sociální zařízení. Vchod do pronajatých prostor
je samostatný a pouze zvenčí,“ uvedla Lucie Tomášková z bytového odboru novojičínské radnice.
Celková zastavěná plocha pozemku je 314 m2 a celková podlahová plocha objektu je 264 m2. Nemovitost je napojena na veřejné
inženýrské sítě – elektro, vodu, kanalizaci a dálkový teplovod.
„Kvůli zhoršenému stavebně technickému stavu, kdy zde byla
v posledních letech jen malá běžná údržba, a obtížné využitelnosti,
byla budova navržena k prodeji,“ doplnila Tomášková. Objekt si
lze po telefonické domluvě s pracovnicí bytového odboru Evou
Friedeckou prohlédnout.
Text a foto: Marie Machková, tisková mluvčí

Hledají se strážci přechodů
Nový Jičín hledá strážce přechodů pro chodce. Ti by měli ráno
v době od 7:00 do 8:00 hodin dohlížet na bezpečnost dětí přicházejících
do škol na území města. Nová služba je vhodná pro rodiče na mateřské
dovolené, seniory nebo nezaměstnané. Jedinou podmínkou je zdravotní způsobilost, kterou musí potvrdit lékař. Zájemci se mohou hlásit
prostřednictvím e-mailu na adrese: mpolicie@novyjicin-town.cz nebo
klasickou poštou či osobně přímo v sídle městské policie na Divadelní
ulici 8.
Strážci přechodů by měli začít fungovat od nového roku. U některých přechodů u škol dohlížejí na provoz městští policisté. Město
by ale přivítalo dalších pět strážců z řad veřejnosti. Město dobrovolníkům pořídí bezpečnostní vestu, kšiltovku, zastavovací terč, svítilnu a pláštěnku. „Na odboru dopravy zájemcům zajistíme a uhradíme
proškolení. U osob starších 65 let budeme požadovat i psychotesty,“
řekl ředitel Městské policie Nový Jičín Daniel Rýdel. „Jelikož se jedná
o činnost společensky prospěšnou, jeví se jako vhodné poskytnout
těmto dobrovolníkům nějakou odměnu nebo výhodu, která by byla
motivací a zároveň poděkováním za jejich práci, jejímž cílem je snížit
úrazovost dětí při cestě do školy,“ doplnil starosta Nového Jičína
Stanislav Kopecký.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Den vzniku Československa
Město Nový Jičín si připomnělo 101 let od vzniku samostatného
československého státu položením kytice k pamětní desce prvního
československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka.
Text a foto: Marie Machková, tisková mluvčí

Chodník protíná poledník

Ve zpevněné ploše před Základní školou Jubilejní byl vyznačen
průchod osmnáctého poledníku východní délky Novým Jičínem.
Vzdělávací prvek pro žáky škol i návštěvníky města byl vytvořen z podnětu pana Jaroslava Bělíka. Poledník je zobrazen nerezovým pásem
a jeho součástí je i motiv zeměkoule s výčtem světových měst, kterými
poledník rovněž prochází. Délka každého poledníku je necelých 20 000
kilometrů. Čtyři kilometry z jeho délky patří k území Nového Jičína.
Před školou je zobrazeno několik metrů jeho dráhy a město za znázornění zeměpisné zajímavosti zaplatilo 350 tisíc korun.
Text a foto: Marie Machková, tisková mluvčí

Svoz odpadů v době Vánoc
Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu
(popelnic a kontejnerů) bude v období svátků probíhat podle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny. V případě, že nádoba
nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě
do vyprázdnění. Svoz separovaného odpadu bude probíhat standardně, stejně jako sběr žlutých pytlů s PET lahvemi z místních
částí, tj. poslední pátek v měsíci dne 27. prosince.
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Topná sezona začala

Rekonstrukce zimního stadionu

S příchodem chladnějších dnů naplno začala topná sezona. Je
třeba si uvědomit, že ještě před pravidelným topením by měla přijít
příprava na topnou sezonu. Ta zahrnuje v případě topení pevnými
palivy zajištění dostatečného množství kvalitního, dobře uskladněného paliva a přípravu radiátorů. Tím se rozumí různé opravy či ošetření, popřípadě kontrola termostatických hlavic a v neposlední řadě
odvzdušnění radiátorů. Spalovat by měli provozovatelé kotlů, kamen,
krbových vložek atd. pouze paliva doporučená výrobcem v odpovídající kvalitě.
Před samotným započetím topné sezony nebo i v průběhu by si
měli provozovatelé nechat zkontrolovat spalinové cesty odbornou
firmou. U zdrojů spalujících tuhá paliva, napojených na teplovodní
ústřední soustavu, je povinnost nechat jednou za tři roky zkontrolovat
odborně způsobilou osobou zdroj vytápění, tj. kotel nebo kamna.
Veškeré dokumenty od kontrol je nutné uschovávat, mohou být
vyžádány orgánem ochrany ovzduší. Dále je třeba upozornit provozovatele, že zdroje druhé emisní třídy je možné používat pouze do
konce roku 2022.
Vzhledem k povinnosti používat pouze paliva doporučená výrobcem je možné při kontrolách analýzou ze vzorku popela zjistit, čím
se v daném zdroji topilo. Podle zákona o ochraně ovzduší je kontrolující oprávněn vstoupit do obydlí za účelem kontroly dodržování
povinností podle tohoto zákona.
Josef Vavřín, odbor životního prostředí

Nový Jičín se již nyní připravuje na jednu z největších investičních
akcí příštího roku – rekonstrukci zimního stadionu. Město už začalo
s výběrem dodavatele a zároveň si na ministerstvo školství podalo
žádost o dotaci. Náklady na výměnu střechy, modernizaci plynové
kotelny, pořízení odvlhčovací jednotky, nového osvětlení a audiovizuální techniky se odhadují na 52 milionů korun. Práce by měly probíhat od března do srpna 2020.
„Nyní jsme ve fázi výběru firmy, která zakázku provede. Smlouva
s ní by měla být podepsána ještě letos, aby hned na jaře mohly začít
stavební práce. Také jsme na ministerstvo školství podali žádost o dotaci, která by mohla pokrýt až padesát procent uznatelných nákladů na
rekonstrukci,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.
Na zimním stadionu se musí vyměnit dosluhující nosná konstrukce
i plášť střechy. Do střechy budou zasazena samočinná odvětrávací
zařízení. V budově bude nainstalováno nové osvětlení, elektronická
požární signalizace a odvlhčovací jednotka, která zamezí vzniku nežádoucí mlhy nad kluzištěm. Součástí zakázky bude i dodávka audiotechniky a zobrazovací techniky a modernizace plynové kotelny.
„Daná opatření přinesou nejen zvýšení komfortu sportovců a diváků,
ale i snížení nákladů na energii vynaloženou na světlo, vytápění a ohřev
teplé vody,“ doplnil Václav Nezval z odboru rozvoje a investic. Podle
místopředsedy a manažera Hokejového klubu Nový Jičín Milana Urbana
budou hokejisté a krasobruslaři v době, kdy bude zimní stadion uzavřen,
trénovat na ledové ploše ve Studénce.
Zimní stadion v Novém Jičíně byl otevřen v roce 1973, a to ještě jako
kluziště pod širým nebem. K jeho zastřešení došlo až v roce 1980.
V letech 2001 až 2002 proběhla 1. etapa rekonstrukce budovy, bylo
vybudováno nové zázemí pro hráče, restaurace a sociální zařízení.
V roce 2007 došlo ke generální opravě ledové plochy a o dva roky později
se dostavěl VIP prostor, restaurace a prodejny na jižní straně stadionu.
Marie Machková, tisková mluvčí

Nižší cena tepla
Obyvatelé Nového Jičína, kteří odebírají tepelnou energii z městských kotelen, se dočkali příznivější ceny. Městu se podařilo s provozovatelem tepelného hospodářství dohodnout snížení
o 20 korun za gigajoule. Sleva byla odběratelům zaúčtována zpětně
až k 1. lednu 2019 a přeplatky jsou vráceny. Pro novou topnou
sezonu, která začala 1. října 2019, už bude platit zmíněná výhodnější cena 579,80 korun za gigajoule bez DPH. Od 1. prosince se
také změní režim vytápění a dodávek teplé vody do objektů napojených na městské kotelny.
„V souladu s energetickou politikou města jsme realizovali kroky,
které vedly ke snížení nákladů na přípravu a dodávku tepelné
energie. Na základě této skutečnosti došlo mezi městem Nový
Jičín, vlastníkem tepelného hospodářství, a společností Veolia
Energie ČR, a. s., provozovatelem tepelného hospodářství,
k podepsání dodatku smlouvy, který garantuje poskytnutí slevy
z ceny tepelné energie,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav
Dobrozemský.
V létě uspořádala společnost Veolia Energie ve spolupráci s městem anketu, ve které se mohli občané vyjádřit, jestli mají zájem
o noční vytápění bytů, provozoven a dalších objektů. Před mnoha
lety byla totiž na žádost občanů v noci od 22:30 do 5:00 hodin
dodávka tepla a teplé vody přerušována. „Většina odběratelů projevila zájem o změnu režimu. Od 1. prosince bude při venkovních
teplotách pod 5 stupňů Celsia probíhat dodávka tepla pro vytápění
bez přerušení, s nočním útlumem v čase od 22:00 do 5:00 hodin,
a dodávka teplé vody bude zajištěna po dobu 24 hodin denně,“
doplnil Dobrozemský.
Dodávka tepla a teplé vody i v nočních hodinách zvýší nejen
komfort obyvatel města, ale také přispěje k efektivnějšímu využívání
nových kondenzačních kotlů, které začalo město instalovat v loňském roce místo dosluhujících plynových. „V roce 2020 plánujeme
rekonstrukci čtyř kotelen za 28,5 milionu korun. Ve spolupráci se
společností Veolia pracujeme na přípravě strategického plánu rozvoje tepelného hospodářství na období 2020–2023, který bude
řešit rekonstrukce a modernizaci stacionárních zdrojů i produktovodů,“ dodal místostarosta.
Město Nový Jičín vlastní 32 kotelen. Ty dodávají teplo a teplou
vodu do 5 400 bytů, do škol, sportovišť, divadla, domů s pečovatelskou službou a dalších objektů.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Nová plocha před zámkem

Vstup do Žerotínského zámku po padesáti letech změnil podobu.
Nevzhledný bazének nahradila kruhová kašna, kolem které vedou
dva půlkruhové chodníky. Staré hlavní schodiště s oprýskanými
a nesourodými dlaždicemi je nově postaveno z kamene, stejně
jako opěrná zídka podél chodníků. Prostor před zámeckým nádvořím doplňují lavičky, nové lampy a zeleň. Město za úpravu plochy před Žerotínským zámkem zaplatilo 3,6 milionu korun.
Text a foto: Marie Machková, tisková mluvčí

Vánoční pauza knihovny
Městská knihovna v Novém Jičíně upozorňuje čtenáře a návštěvníky na uzavírací dobu na konci roku. Knihovna bude pro návštěvníky uzavřena od pondělí 23. prosince 2019 do středy 1. ledna
2020. Na vaši návštěvu se budeme těšit ve čtvrtek 2. ledna 2020.
Renáta Domoráková, vedoucí Městské knihovny Nový Jičín
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Lampiónový průvod v Bludovicích

V rámci tradičního Svátku všech svatých se v pátek 1. listopadu
sešlo několik desítek rodičů s dětmi u školky v Bludovicích
a s dopravní asistencí městské policie se vydali na lampionový průvod. Cestou si prohlédli opravenou kapli a v cíli na fotbalovém hřišti
se pustili do opékání špekáčků. Pro děti i dospělé bylo připraveno
občerstvení. Děti se na fotbalovém hřišti „vyřádily“, a poté se některé
z nich vrátily do školky, kde strávily noc. Pořadatelem akce byl
Osadní výbor Bludovice spolu se Školkou Bludovice, akce se uskutečnila za podpory města Nový Jičín a fondů Evropské unie.
Text a foto: Petr Brandejs

Zlatí Puellae et Pueri
Sbor Puellae et Pueri se ve dnech 8. až 10. listopadu zúčastnil
Celostátního finále soutěže středoškolských sborů Mezzochori
v Hradci Králové. Do tohoto finále byla z dubnových krajských postupových přehlídek vybrána pouze desítka nejlepších sborů středních
škol v České republice.
Sbor Puellae et Pueri si přivezl krásné Zlaté pásmo a Zvláštní cenu
poroty za provedení skladby Na horách. S mimořádnými zážitky se
vrátil také chlapecký Sextet+, který měl možnost zazpívat si na společném workshopu s bývalým členem britských The King Singers
Robinem Tysonem, členem poroty. Také díky grantu města Nový Jičín
tak obě tělesa mohla zažít pestrý, hudbou a úspěchy naplněný víkend.
Andrea Dostálová

Novojičínský sbor při vystoupení v Hradci Králové.

Foto: Elvis Maslic

Ámosáci se spojili s Indií
I v letošním roce se Základní škola Komenského 68 zapojila do
projektu Microsoft Global Learning Connection, dvoudenního setkávání tříd z celého světa prostřednictvím nástroje skype. Jedná se
o akci, kdy se tisíce pedagogů z více než 110 zemí připravují na spojení svých studentů s odborníky a učebnami z celého světa za účelem
sdílení příběhů a kulturních tradic a spolupráce na projektech.
Ámosáci z 5. A se této akce zúčastnili v úterý 5. listopadu. Virtuálně
se setkali s žáky ve škole v Indii. Žáci z indické školy předvedli tanec
a jógu. Naši žáci zazpívali písničku ve verzi české i anglické, Markéta
zahrála na housle, ostatní se pochlubili svými zájmy a řekli základní
informace o České republice. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce. Akce byla zdařilá, i když spojení bylo někdy méně zřetelné, čemuž se ale na tu dálku ani nedivíme.
Vlasta Foltová

Výuka bez školních lavic
Žáci Základní školy Jubilejní využili krásných podzimních dnů a vyrazit za výukou ven. Vyjít do lesa, nebo se vydat na exkurzi do většího
města, ale neznamená ošidit intenzívní nasávání vědomostí a zkušeností. Naopak. Během prvního čtvrtletí stihli strávit vyučovací den na
Skalkách s ekologickým programem a přednáškou včelaře. Děti
poslouchaly poutavé vyprávění a pozorovaly včely ve skleněném úlu.
Jiný den na Skalkách zase řešily slovní úlohy z matematiky, pravidla
českého pravopisu a procvičovaly slovní zásobu anglického jazyka.
O přestávkách využívaly dětského hřiště, což je sen každého žáčka.
Ve výtvarné výchově děti kreslily stromy za sídlištěm a v tělesné výchově si zaběhaly a zacvičily na poli. Třešničkou na dortu byla exkurze
do planetária v Ostravě. Na koncertu cimbálové muziky v hudebně
školy se také moc nesedělo, děti tančily a zpívaly z plných plic. Je
příjemné vidět ve tvářích dětí radost i to, že je škola prostě baví!
Iva Benčáková

Jídlo jako odpad
Školní parlament žáků Základní školy Komenského 66 se rozhodl
zmapovat, jaké množství jídla ze školní jídelny skončí jako odpad,
neboli jak plýtváme či neplýtváme jídlem.
Učitelé i žáci si všimli, že ve školní jídelně končí v kontejneru poměrně značná část nesnědeného jídla, a zajímalo je, kolik takového
vyhozeného jídla vlastně je. Ve spolupráci se zaměstnanci kuchyně
se rozhodli množství zbytků každý den vážit a zapisovat. Na nástěnce
školního parlamentu je pak možné sledovat denní hodnoty v tabulce
a grafu, který má výstup také na webových stránkách školy. Zjištěné
hodnoty jsou až šokující. Hmotnost vyhozeného jídla je vysoká, což
nás netěší. Žáci, učitelé i rodiče, kteří jsou o projektu informování,
budou postupně diskutovat o příčinách a souvislostech takového
přístupu dětí k jídlu a snad se podaří najít nějaká řešení této nepříznivé
situace. Dobrou zprávou ale je, že si všichni ve škole uvědomují, že
problém s plýtváním jídlem existuje a je potřeba se jím zabývat.
Iva Bártová, učitelka

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Zdražování elektřiny a plynu – máte právo se bránit
Brzy nastane adventní doba, při které se všichni těšíme na Vánoce.
Advent neadvent, ceny elektřiny na trhu rostou a dodavatelé mají zájem
je jednostranně zvyšovat. Co v takovém případě dělat, pokud váš
dodavatel elektřiny či zemního plynu doručí oznámení o zvýšení ceny?
Každý zákazník (jak spotřebitel, tak i podnikatel) má podle energetického zákona právo na jednostranné zvýšení ceny ze strany dodavatele reagovat odstoupením od smlouvy bez uvedení důvodu.
Prakticky to znamená, že pokud vám přijde od dodavatele písemné
oznámení, že např. od 1. ledna 2020 dochází ke zvýšení cen, můžete
nejpozději deset kalendářních dnů před datem zvýšení ceny od smlouvy
odstoupit. Odstoupení je nutné učinit písemně a doručit doporučeně
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podepsané a datované nejpozději deset dnů před plánovaným zvýšením ceny vašemu dodavateli. Pokud se rozhodnete odstoupit a využít
možnosti sjednání nižší ceny na další období, doporučuji nenechávat
nic na poslední chvíli, a kontaktovat někoho, kdo by vám v této věci
poradil. Pokud tak neučiníte včas, začne vám platit nová zvýšená
cena. I v tomto případě proto platí „čas jsou peníze“. Dopisům v předvánočním období mnohdy zákazníci nevěnují pozornost. Prostě je
hodí do koše v domnění, že se jedná zase o nějakou reklamu. Mnohdy
tak i tyto dopisy s důležitým sdělením. Zde však platí opět již známé
doporučení: Buďte pozorní a jednejte rychle.
Tomáš Panáček, advokát

Novojičínský zpravodaj
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Halloween na „Staré Komendě“

Domečky pro broučky

Prvňáci a druháci Základní školy Komenského 68 si večer
31. října užili svátek Halloween ve škole. Nejdříve si namalovali
lampičky a potom se převlékli do kostýmů. Ve školní jídelně pro
ně byla připravena Halloweenská diskotéka s různými hrami a soutěžemi. Na závěr večera využili své svícny, které jim ukazovaly
cestu na stezce odvahy po ztemnělé škole. Všechny děti byly
velmi odvážné.
O týden později, v pátek 8. listopadu, také školní parlament
zorganizoval Halloweenskou diskotéku pro žáky druhého stupně.
Zúčastnilo se jí přes 90 dětí. Žáci si sami v hodinách výtvarné
výchovy vytvořili výzdobu, přichystali si hry a hudbu. Masky byly
originální a hrůzostrašné a všichni se dobře bavili až do večerních
hodin.
Text a foto: Iva Štramberská
Podzim vyčaroval ve čtvrtek 17. října krásné slunečné odpoledne,
a to jsme využili k setkání s rodiči na zahradě naší Mateřské školy
Smetanovy sady. Rodiče společně se svými dětmi měli za úkol vytvořit domečky pro naše hmyzí kamarády. Tatínkové a maminky, vyzbrojeni nápady, nářadím a dobrou náladou, se pustili do díla a výsledky
byly úžasné. Vytvořili spoustu originálních hmyzích domečků, kterými
jsme zútulnili naší školní zahradu, a ze kterých se zaradovaly nejen
děti. Za odměnu si rodiče pochutnali na občerstvení, které pro ně
děti ve školce připravily.
MŠ Smetanovy sady

Galaxie vyhrála Ligu mistrů

Draci v oblacích
Je krásné podzimní odpoledne a slunce příjemně hřeje. Teplý
vítr rozcuchává vlasy malým rošťákům, žene listí po chodníku
a bere klobouky kolemjdoucím. Ale nejraději závodí s draky. Zkoušíme se s ním poprat i my z Mateřské školy Jiráskova a máme
co dělat. Draci se vznášejí, někteří i hodně vysoko, jiní padají do
trávy. Jenže my jsme neúnavní a jen tak se nevzdáváme, takže
nakonec je obloha plná.
Když slunce začne zapadat za vršky stromů, usedáme k ohni.
Nad plamínky opékáme špekáčky a uspokojujeme vyhládlá bříška.
A že nám vytrávilo, vždyť ukázat větru, kdo je tady pánem, nebylo
jednoduché. S draky a podzimním dnem se pak loučíme při tónech
kytary.
Simona Adámková, učitelka MŠ Jiráskova

Foto: Edita Štecová

Novojičínský zpravodaj

Poslední říjnová neděle patřila v Ostravě malým fotbalistům, kteří
se utkali v prvním ročníku turnaje malé Ligy mistrů, pořádaném FC
Baník Ostrava pod záštitou a za účasti vítězů Champions League
Milana Baroše a Marka Jankulovského.
Turnaj byl rozdělen do dvou věkových kategorií a hrál se celkem
na osmi hřištích systémem 3+0 bez možnosti střídání. V kategorii
ročníku 2011 nastoupili také tři žáci novojičínské Základní školy
Galaxie Ondřej Fojtík, Jakub Chmelař a Max Kelnar. V základní
devítičlenné skupině C naši kluci statečně vzdorovali zejména
borcům z Akademie FC Baník a s výjimkou jedné remízy zvítězili
ve všech utkáních skupiny. Jako přesvědčivý vítěz skupiny C pak
tým, který si kluci nazvali Galaxie NJ, postoupil do finále, v němž
se malí fotbalisté utkali s vítězi skupin A a B. I když finálové boje
následovaly v těsném sledu po sobě, a byly fyzicky velmi náročné,
tým Galaxie NJ udržel svou neporazitelnost a kluci, kteří patří
také k odchovancům FK Nový Jičín, tak mohli v závěru turnaje
společně s Milanem Barošem zvednout nad hlavu pohár pro
vítěze.
Daniel Fojtík, Základní škola Galaxie

Kluci ze ZŠ Galaxie převzali vítězný pohár z rukou Milana Baroše.
Foto: Daniel Fojtík
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Kouzelný příběh Café Heinrichshof
Město Nový Jičín, po více než sedm set let jeho existence, architektonicky zasáhly různé slohy. Unikátní čtvercová dispozice centrálního
náměstí s loubím po všech stranách patří k jedinečným památkám
v České republice a vytváří základ dnešní městské památkové
rezervace. Původní středověká dispozice náměstí a ulic zůstala po
celá staletí intaktní. Až na sklonku 19. století byla zahájena přestavba
některých lokalit. V roce 1899 bylo dokončeno Café Heinrichshof (nyní
Hotel Praha), v roce 1914 se realizovala stavba obchodního domu
Merkur, v letech 1927 až 1931 proběhla radikální přestavba radnice
a městské spořitelny, v sedmdesátých letech 20. století byla sanována
Úzká ulice a věznice, následně roku 1982 byla dokončena přístavba
Hotelu Praha. Dále byl roku 1971 postaven Dům služeb známý později
pod přízviskem Družstevník, po roce 1996 byla dokončena výstavba
Investiční a poštovní banky na Ztracené ulici, poté byla v roce 2009
otevřena nová městská tržnice a poslední velkou realizací byla stavba
očního centra na ulici Tyršova. Bývalé Café Heinrichshof, dnešní Hotel
Praha, je situováno v průsečíku ulic Lidická a Úzká a patří k prvním
novostavbám v historické Městské památkové rezervaci Nový Jičín.
Genius loci – Judengasse
Na parcele dnešního Hotelu Praha stál v minulosti dům nesoucí
číslo popisné 128. Dějiny tohoto domu jsou poprvé zachyceny
v městských knihách k roku 1631, které vypovídají, že provazník
Valten Pilcz byl majitelem domu v Židovské ulici. Posléze se zde
vystřídalo několik vlastníků. V roce 1768 vypukl právě v těchto
místech historicky největší požár města, při kterém lehlo popelem
na 366 domů. Dům byl nakonec opraven. Jedním z posledních
majitelů v 19. století byl Josef Jünger a jeho manželka Marie.
Hoteliérská rodina Hohl
Příběh slavné kavárny však začal na zcela
jiných místech ve městě a jsou spojena
s počátky podnikání hoteliérské rodiny Hohl.
Byl to zájezdní hostinec stojící na začátku levé
fronty domů dnešní ulice K Nemocnici. Nesl
jméno Hotel Löwe a vzhledem ke své pozici
a ubytovacím kapacitám byl velmi oblíbený.
Jeho provozovatelem od sedmdesátých let
19. století byl August Filip Hohl a jeho manželka Antonie. Ve válečném roce 1866 se oběma
Portrét Heinricha Hohla, manželům narodil prvorozený syn August
začátek 20. století. Foto:
Hohl, následujícího roku byl počat další syn
Muzeum Novojičínska
Johann, o rok později přišla na svět dcera
Antonie a následně 15. ledna 1869 se narodil třetí syn, který dostal
jméno Heinrich. Manželé Hohlovi si brzy pronajali také Café Schermer
na novojičínském náměstí. Hoteliér a dlouholetý čestný člen městského
požárního výboru August Hohl zemřel v padesáti letech roku 1889.

Předchůdce hotelu, dům na průsečíku ulic Zillichgasse a Rathausgasse kolem
roku 1890.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Po jeho smrti se provozovatelem Hotelu Löwe a Café Schermer
stala vdova Antonie a jejich nejmladší syn Heinrich. Kvalitních
ubytovacích služeb Hotelu Löwe využil při své návštěvě Nového
Jičína ve dnech 16. až 26. srpna 1890 rakouský arcivévoda Evžen,
který se přijel do města zúčastnit vojenských manévrů. Přímo
v novinách je zmiňováno jeho ubytování v hotelu a přivítání ze
strany okresního hejtmana Adama hraběte Romera. Velmi spokojen
s pobytem, před svým odjezdem, udělil arcivévoda majiteli domu
Josefu Herzovi právo na užívání jeho jména místo názvu Hotelu
Löwe.
Novostavba v historickém jádru města
Nové stavební záměry města a soukromých investorů na sklonku
19. století podnítily mladého hoteliéra Henricha Hohla k činu vybudovat v centru historického jádra města novou kavárnu ve vídeňském
stylu. Jeho cílem se stala parcela s domem číslo popisné 128, která
patřila do uličky původně zvané Judengasse. Ta byla v roce 1879
oficiálně pojmenována na Zillichgasse podle bývalého měšťana
Heinricha Zillicha, který odkázal 3550 zlatých na zřízení novojičínské
dívčí školy. V roce 1899 tak ustoupil dům číslo popisné 128 novým
záměrům, byl stržen a nahradila jej novostavba v historizujícím slohu,
bohatá na štukové dekorace fasády a architektonické prvky nově
se hlásící secese. Projektování a stavby se ujala novojičínská stavební
firma Josefa Bluma. Nová kavárna byla na místní poměry velkorysá,
dodnes jsou dochovány interiéry s původní obrazovou výzdobou,
včetně salonku. Rozměrné obrazy byly realizovány vídeňským
malířem dekorací a novojičínským rodákem Johannem Nepomukem
Gärtnerem. Slavnostní otevření kavárny se uskutečnilo v podvečer
svátku sv. Štěpána z 22. na 23. prosince 1899 za účasti významných hostů, představitelů města a podnikatelských elit. Jeden
z návštěvníků tehdy poznamenal: „Viděl jsem vídeňskou kavárnu
s vídeňským životem.“
Copak nám můžete nabídnout?
Kavárna první třídy Heinrichshof nabízela již v době svého otevření
elegantně vybavené sály, velký výběr ilustrovaných časopisů
a deníků, k dispozici byl hostům také mnohadílný Meyersův konverzační lexikon jako pomůcka pro rozšíření vědomostí. Pro hosty
byl připraven velký kavárenský sál i separované klubové místnosti,
pro hráče dva nové značkové Seifertovy billiáry. Celý komplex byl
vybaven ústředním vytápěním. Kavárnu a restauraci doplňovala
výtečná vídeňská kuchyně, karvinské císařské pivo, originální
měšťanské plzeňské pivo, mnichovské pivo Spatenbrau nebo
podáváne víno. „Pití bylo ze všeho nejlepší již před tisíci lety,“ hlásá
jedna z historických pohlednic se záběrem kavárny Heinrichshof.
Od svého otevření přijímali v kavárně objednávky na slavnostni
obědy a svatební menu.

Stavba Café Heinrichshof v roce 1899.

Foto: Muzeum Novojičínska
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Společenské, kulturní a kulinářské centrum města
Stavba kavárny realizovaná roku 1899 však nebyla konečným
dílem. V letech 1906 a 1907 se Heinrich Hohl rozhodl vybudovat
přístavbu hotelové části, které se ujali architekti bratři Franz a Hubert
Gessnerové.
V průběhu 120 let své existence se mezi hosty kavárny a hotelu
zařadily různé návštěvy města, podnikatelé spolupracující s místními
společnostmi, a také představitelé arcivévodského domu a šlechtických rodin. Místo se stalo pravidelným centrem setkávání novojičínských společností, jako byl kupříkladu Muzejní spolek. Každoročně
je zde pořádáno setkání se starostou u příležitosti Slavností města
a další kulturní akce. Vzpomínkou na otce zakladatele je nápis na
balkonu bývalé nárožní vstupní části proslulé kavárny – HEINRICHSHOF 1899.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Portýři a hosté Hotelu Heinrichshof, dvacátá léta 20. století.
Foto: Muzeum Novojičínska

130 let otevření novojičínského muzea veřejnosti
Ještě před založením muzea v Novém Jičíně roku 1887 darovali
mecenáši své sbírky pro jeho potřeby. Patřil mezi ně muzejník Dominik
Bilimek, osobní lékař císaře Dr. Augusta Bielka von Karltreu, nebo
novojičínský děkan Josef Prorok.

starší Bilimkovu sbírku. Muzeum bylo instalováno v budově Vyšší
zemské reálky na dnešní Divadelní ulici. Dr. Bielka přispěl nemalou
částkou rovněž na nové vitríny k uložení sbírek.

Zakladatelé muzejních sbírek
Pro potřeby otevření muzea a jeho sbírek veřejnosti se nejvíce
angažoval mecenáš Dr. August Bielka. Tento osobní lékař samotného
panovníka Františka Josefa I. několikrát v průběhu roku 1889 navštívil
rodné město a věnoval mu své kolekce. Kupříkladu mineralogická
sbírka muzea byla v roce 1889 považována za jednu z největších
v regionu. Skládala se ze sběrů pátera Dominika Bilimka (500 kusů),
děkana Josepha Proroka (2000 kusů včetně 200 moravských
min-erálů) a Dr. Augusta Bielky (600 kusů). Exponáty se mohly srovnávat s obdobnými ve dvorním muzeu ve Vídni. Kustod Univerzitní knihovny ve Vídni Dr. Wilhelm Haas předal Dr. Bielkovi 400 otisků mincí
a pečetí pro potřeby nově vznikající instituce, které doplnily početnou

První návštěvníci vstoupili o Vánocích
Slavnostní otevření muzea proběhlo v 10:30 hodin ve středu
26. prosince 1889, na den sv. Štěpána, za přítomnosti starosty
Dr. Hugo Fuxe, představitelů města, okresního hejtmana Adama
hraběte Romera, prezidenta krajského soudu Ignaze Czibulky, městského faráře, ředitele reálky, včetně učitelského sboru a jednotlivých
dárců. Prvním kustodem muzea se stal profesor Friedrich Hirth.
Později jej vystřídali profesor Adolf Gamroth, ředitel reálky Anton
Bauer a učitel Karl Peschke. Pro veřejnost bylo muzeum otevřeno
od 28. prosince téhož roku. V muzeu bylo zřízeno několik expozic,
které prezentovaly národopisné kolekce. Významné bylo přírodovědné oddělení s podsbírkami geologie, paleontologie, mineralogie,
zoologie a botaniky. Své místo zde měl obor archeologie a uměleckohistorických sbírek. Ty zahrnovaly mince, medaile, otisky pečetí,
římské nálezy, malby, sochy a zbraně. Vedle těchto zde bylo prezentováno množství exponátů z dalekých cest novojičínských rodáků
a mecenášů do Mexika, jižní Afriky, Austrálie a na Šalamounovy
ostrovy. Vedle výše jmenovaných se mezi ně zařadil Dr. Emil Holub,
Eduard rytíř von Orel, Stephan Weigel, August a Karl Hückelové
nebo ornitolog Josef Tálský.
V roce 1889 tak bylo otevřeno muzeum, jehož pokračovatelem je
dnešní Muzeum Novojičínska. Po více než 130 let vytváří svou činností
významnou paměťovou instituci, která svým přesahem dosahuje
celonárodního významu.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Vyšší reálná škola v Novém Jičíně kolem roku 1889.
Foto: Muzeum Novojičínska

Přírodovědný kabinet se sbírkami zoologie, počátek 20. století.
Foto: Muzeum Novojičínska

Založení muzea roku 1887
Na 39. zasedání městského zastupitelstva Nového Jičína v čele
se starostou Dr. Hugo Fuxem byl 21. září 1887 v pátém bodě jednání přednesen návrh novojičínského hoteliéra a člena zastupitelstva Hermanna Schustera na založení městské knihovny
a městského muzea. Na dalším 40. jednání zastupitelstva konaném
13. října 1887 byl již zřízen Muzejní komitét ve složení: děkan
Joseph Prorok, Dr. Heinrich Preisenhammer, Hermann Schuster,
profesor Friedrich Hirth, profesor Theodor Pulitzer, odborný učitel
Anton Bauer a Josef Kraus. Předsedou byl zvolen Dr. Heinrich
Preisenhammmer.

Novojičínský zpravodaj
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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 4. 12. v 19:00 h • GÉNIOVÉ SVĚTOVÉ HUDBY V KLAVÍRNÍCH PROMĚNÁCH • Hudební skladatel a klavírní improvizátor
Jiří Pazour představuje známá díla českých a světových skladatelů
v nové hudební podobě • Malý sál. Předprodej od 5. 11., Kruh přátel
hudby.
 Neděle 8. 12. v 16:00 h • Hans Christian Andersen: SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA • Městské divadlo Zlín. Předprodej od 5. 11. Předplatné
sk. Čtyřlístek.
 Středa 11. 12. v 19:00 h • Tomáš Dianiška: PUSŤTE DONU
K MATURITĚ • Nekompromisní ponor do devadesátek. Do období,
kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko, kdy všichni
poslouchali Spice Girls, kdy jsme všichni toužili chodit na West
Beverly high. Divadlo Pod Palmovkou Praha. Předprodej od 5. 11.
Předplatné sk. P.
 Čtvrtek 12. 12. v 17:00 h • VÁNOČNÍ KONCERT • hudební obor
ZUŠ Nový Jičín • Malý sál. Předprodej v ZUŠ 2. a 3. 12. 14:00–17:00 h.
a před koncertem.
 Pátek 13. 12. v 19:00 h • VEČER ZÁZRAKŮ A PŘÁNÍ • Adventní
koncert PS Ondráš a jeho hosta, Chrámového sboru Cantores Domini
z Frýdku-Místku. Předprodej od 5. 11.
 Úterý 17. 12. v 16:30 h a v 19:00 h • VÁNOČNÍ KONCERT •
žáci ZUŠ Nový Jičín. Předprodej vstupenek v ZUŠ 2. a 3. 12.
14:00–17:00 h.
 Středa 18. 12. ve 20:00 h • LiStOVáNí.cz: LOSOS V KALUŽI •
autorka Markéta Lukášková • Malý sál • Předprodej od 5. 11.
 Čtvrtek 19. 12. v 19:00 h • BO MOZART! • Koncert operních árií
v překladu Jarka Nohavici za doprovodu klavíristy Marcela Javorečka.
Zpívají Jana a Miloš Horákovi (ND Praha) a Jaromír Nohavica. •
Písně propojují vtipné výstupy muzikanta a baviče Jiřího Krhuta v roli
W. A. Mozarta. • Předprodej od 26. 11.
 Sobota 21. 12. v 19:00 h • ONDŘEJ HAVELKA &MELODY
MAKERS • Nejkrásnější a nejžhavější swingové fláky z vrcholné éry
bigbandového swingu. • HOT JAZZ Praha • Vyprodáno.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
 OVEČKA SHAUN VE FILMU • neděle 1. 12. v 15:00 h • Animovaný, rodinný, dobrodružný, komedie, 87 min, dabing, přístupný
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II • neděle 1. 12. / sobota 14. 12. / neděle
15. 12. / sobota 21. 12. / pondělí 23. 12. v 17:00 h Animovaný,
muzikál, fantasy, 103 min, dabing, přístupný
 LAST CHRISTMAS • neděle 1. 12. / středa 4. 12. / pátek 6. 12.
ve 20:00 h a pondělí 9. 12. / středa 18.12 v 17:30 h • Romantický,
komedie, 103 min, titulky, nevhodné do 12 let
 HLEDÁNÍ LILIE A BESEDA S PAMĚTNÍKY – vstup zdarma •
pondělí 2. 12. v 17:30 h • Promítání nového dokumentu u příležitosti
30 let od třetí obnovy skautingu, přístupný
 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA • úterý 3. 12 v 17:00 h • Komedie,
110 min, CZ, přístupné bez omezení
 ŽENSKÁ NA VRCHOLU • úterý 3. 12. ve 20:00 h a středa
11. 12. v 17:30 h • Romantický, komedie, 105 min, CZ, přístupný
 VLASTNÍCI • středa 4. 12. v 17:30 h • Komedie, drama, 96 min,
CZ, nevhodné do 12 let
 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL • čtvrtek 5. 12. / pátek 6. 12. / sobota
7. 12. / úterý 10. 12. / pátek 13. 12. / úterý 17. 12. / pátek 20. 12.
v 17:00 h • Akční, dobrodružný, komedie, 123 min, dabing, přístupný
 ŠPINDL 2 • čtvrtek 5. 2. / sobota 7. 12. / neděle 8. 12. / středa
11. 12. / pátek 13. 12. / sobota 14. 12. / sobota 21. 12. / 30. 12.
ve 20:00 h a pondělí 16. 12. v 17:00 h • Komedie, 107 min, CZ,
nevhodný do 12 let
 PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY neděle 8. 12. / neděle
15. 12. / sobota 28. 12. v 15:00 h • Animovaný, rodinný, 60 min,
CZ, přístupný
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 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO • neděle 8. 12. v 17:00 h
• Fantasy, dobrodružný, rodinný, 120 min, dabing, přístupný
 REBELKY • pondělí 9. 12. ve 20:00 h • Komedie, 87 min, titulky,
nevhodné do 12 let
 VÝJIMEČNÍ • úterý 10. 12. ve 20:00 h • Komedie, 114 min, titulky,
nevhodné do 12 let
 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA • středa 11. 12. ve 13:00 h • Komedie, 110 min, CZ, přístupný
 YAO • čtvrtek 12. 12. v 17:30 h • Komedie, drama, roadmovie,
104 min, titulky, nevhodné do 12 let
 ČERNÉ VÁNOCE • čtvrtek 12.12. / pondělí 16. 12. ve 20:00 h
• Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako ideální období
pro vraždění vysokoškolských studentek • Horor, thriller, 98 min,
titulky, nepřístupné do 15 let
 JOKER • neděle 15. 12. ve 20:00 h • Krimi, drama, thriller,
122 min, dabing, nepřístupné do 15 let
 CURIOSA • úterý 17. 12. ve 20:00 h Historický, 107 min, titulky,
nepřístupný do 15 let
 ŽENSKÁ NA VRCHOLU • středa 18. 12. ve 13:00 h • Romantický,
komedie, 105 min, CZ, přístupný
 STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA • středa 18. 12. / čtvrtek
19. 12. / neděle 22. 12. ve 20:00 h a sobota 28. 12 v 17:00 h – 2D
titulky • čtvrtek 19. 12. v 17:00 h a pátek 20. 12. / čtvrtek 26. 12.
ve 20:00 h – 2Ddabing • neděle 29. 12. ve 20:00 h – 3D dabing •
Závěr stěžejní ságy Skywalkerů • Sci-fi, dobrodružný, akční,
155 min, přístupný
 SNĚŽNÁ MELA • neděle 22. 12. v 15:00 h • Animovaný, dobrodružný, 95 min, dabing, přístupný
 TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES • neděle 22. 12. v 17:30 h a pátek
27.12. / neděle 29. 12. v 15:00 h • Animovaný, dobrodružný, 90 min,
dabing, přístupný
 ANDĚL PÁNĚ 2 • pondělí 23. 12. ve 20:00 h Pohádka, komedie,
99 min, CZ, přístupný
 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK • čtvrtek 26. 12. / pondělí 30. 12.
v 17:30 h a pátek 27. 12. / sobota 28. 12. ve 20:00 h • Romantický,
komedie, 90 min, CZ, nevhodné do 12 let
 ŠPIÓNI V PŘEVLEKU • pátek 27. 12. / 29. 12. v 17:30 h • Animovaný, rodinný, komedie, 104 min, dabing, přístupný Legenda:
 Běžné představení
 Dětské představení
 Filmový klub
 Bio senior
 Živé představení
Více k filmům a on-line rezervace/prodej na: www.kinonovyjicin.cz.
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy
 Do pátku 20. 12. • Městská knihovna • Louky a andělé – výstava

obrazů Petry Jarošové, výstava je k vidění v oddělení pro dospělé.
 Do pátku 20. 12. • Městská knihovna • Výstava Hracích plánů

a stolních her v podobě obrazů • součástí expozice jsou hrací
stoly. Výstava je k vidění v oddělení pro děti a mládež.
 Čtvrtek 5. 12. – pátek 20. 12. • Vánočky z Fokusu • Výstavní
síň Stará pošta • výstava prací dětí z výtvarných kroužků SVČ
Fokus. Vernisáž 4. 12. v 17:00 h.
 Pátek 6. 12. v 19:00 h • Coffeemusicbar • Vernisáž výstavy Jitky
Šenkové • ve 20:00 h koncert Karpatské Drůbeže • Vstupné 50 Kč.
 Úterý 10. 12. v 9:00 h a středa 11. 12. v 16 h • Městská knihovna
• Klub trénování paměti • lektorka Martina Burianová, nutnost
rezervace na tel. 556 709 840 • Vstupné 30 Kč.
 Pátek 13. 12 v 19:00 h • Coffeemusicbar • J. Jalůvka & A. Ševeček – kytara & cajon.
J. Jalůvka (Once’s, Moiety) kytara a A. Ševeček (České srdce, Věra
Martinová) cajon, hudba napříč žánry, od klasiky, jazzu, latiny až po
rock. • Vstupné 50 Kč.
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 Sobota 14. 12. v 19:00 h • Coffeemusicbar • World Music •

poslechový večer tradiční cikánské hudby z Maďarska a Rumunska.
 Sobota 21. 12. v 19:00 h • Coffeemusicbar • Vánoční úklid #2
• House, Funky & Disco.

 BĚH O VÁNOČNÍHO KAPRA • pátek 20. 12. 2019 • Masarykovo
náměstí od 17:00 h • 8. ročník akce, registrace od 16:00 do 17:00 h.
Vítěz každé kategorie získá živého kapra.
 CUKROVÍ • sobota 21. 12. • Vestibul radnice, 10:00–15:00 h •
Soutěž o nejchutnější a nejhezčí cukroví. Své vzorky můžete nosit
19. 12. a 20. 12. do SVČ Fokus, z každého druhu 5 kusů. Slavnostní
vyhlášení proběhne 21. 12. v 15:00 h ve vestibulu radnice.
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
 Úterý 3. a středa 4. 12. v 17:00 h • MIKULÁŠSKÉ KONCERTY

• hudební sál ZUŠ
 Čtvrtek 12. 12. v 17:00 h • VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUDEB-

NÍHO OBORU • Beskydské divadlo
 Úterý 17. 12. v 16:30 a 19:00 h • VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
VŠECH OBORŮ • Beskydské divadlo
Informace o předprodeji na www.zusnj,cz.

Tomáš Kočko s kapelou vystoupí na Masarykově náměstí v pátek 20. prosince
od 16:00 h. v rámci Adventního jarmarku. Kompletní kulturní program jarmarku
je uveden na str. 5.
Foto: Archiv MKS Nový Jičín

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 neděle 2. 2. 2020 • Nová galerie • NOČNÍ POUTNÍK •
O životě a díle malíře Rudolfa Kobiely.
Akce
 Čtvrtek 26. 12. v 16:00 h • ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT • Tradiční
koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského • Hosté: Tomáš
Prejda – trubka, Taneční obor ZUŠ Nový Jičín, choreografie Ilona
Rudelová • Předprodej od 5. 11. v Beskydském divadle.
 Pondělí 2. 12. - pátek 13. 12. • VÁNOČNÍ KOUZLO • vyprávění
o Vánocích a vánočních zvycích našich předků • Pouze pro přihlášené.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–16:00 h
neděle, svátky 9:00–15:00 h
O vánočních svátcích
úterý 24. 12. a středa 25. 12. zavřeno
čtvrtek 26. 12. 9.00–15.00 h
úterý 31. 12. 8.00–12.00 h, 13.00–15.00 h
středa 1. 1. zavřeno
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
 VÁNOČNÍ VESTIBUL • pondělí 2. 12. •
9:00–12:00 a 13:00 – 18:00 h • Prodej vánoční dekorační keramiky
z dílny kroužku Keramika pro veřejnost.
 FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ - 1. kolo • sobota 7. 12.,
13:00–20:00 h • První kolo deskového pětiboje ve hře „Siegestorm“.
Vyhrát můžete hodnotné ceny. Společně s turnajem bude probíhat
i volné hraní her. Vstupné 50 Kč.
 MIKULÁŠSKÝ STOLNÍ TENIS • neděle 8. 12. od 9:00 h • Turnaj
dvouher ve stolním tenise pro neregistrované hráče. Startovné
50 Kč. Informace: Pavel Sedlář – tel. 734 287 205, e-mail:
sedlar@fokusnj.cz.
 VÁNOČNÍ DÍLNA S JAROSLAVEM • úterý 10. 12., 15:30–17:30 h
• výroba vlastnoručně dekorovaných baněk s Jaroslavem Burešem.
Cena od 50 Kč. Info: Radka Hrubá – tel. 734 393 579, e-mail:
hruba@fokusnj.cz.
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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
 Úterý 3. 12 – úterý 31. 12. • galerie Návštěvnického centra •
TRADICE NA VALAŠSKU • výstava fotografií Jany Mitášové. Vernisáž 3. 12. v 17:00 h.
 Do pátku 10. 1. 2020 • VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A UMĚLECKÝ DESIGN • placená expozice klobouků • Výstava Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí.
Nabídka TIC:
 Tip na dárek: Městský med, 300 ml, 60 Kč / kniha
Tonak 1799–2019, 390 Kč / nástěnný a stolní kalendář
města na rok 2020, 120 Kč a 80 Kč • plechový hrníček –
vhodný na horké nápoje nabízené na Adventním jarmarku / ručně malované látkové tašky s motivy Nového
Jičína
 V pátek 13. a sobotu 14. 12. bude na Adventním jarmarku prodejní
stánek s lokálními produkty z partnerských měst
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h
Sobota–neděle 9:00–16:00 h

Prohlídka města
s nádechem Vánoc
Návštěvnické centrum připravilo na pátek 13. prosince od
15:00 hodin Prohlídka města s nádechem Vánoc. Sraz účastníků
je před Návštěvnickým centrem, Masarykovo nám. 45/29. Prohlídková trasa vede přes radniční věž, Masarykovo náměstí,
Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie a Návštěvnické centrum.
Akce trvá zhruba dvě hodiny, koná se pouze za účasti minimálního počtu 10 osob. Cena: 30 Kč

Parkovací karty pro rok 2020
Připomínáme všem majitelům rezidentních a abonentních parkovacích karet, že se blíží konec roku 2019. Z tohoto důvodu je
potřeba si prodloužit platnost karet pro rok 2020. Prodloužit karty
na další rok si můžete v Návštěvnickém centru ve všední dny od
8:00 do 17:00 hodin.
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Pozvánky
• Meditace a workshopy
Knihkupectví a kavárna Jiří Fiala připravilo na pátek 6. prosince
v 19.00 h Vánoční meditaci s Janem Heraltem. O den později,
v sobotu 7. prosince, zde v 9:00 h začnou workshopy věnované
výrobě lapače snů a věnců.

• Mikulášská vycházka
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín, zve na
Mikulášskou vycházku, která se uskuteční v sobotu 7. prosince.
Sraz účastníků je v 9:00 h na bývalém horním nádraží. Trasa o délce
11 km bude končit v restauraci na koupališti Libotín. Návrat do
Nového Jičína je možný linkovým autobusem. Aktuální informace
najdete na http://turisti-kctnj.cz a na vývěskách na ulicích Lidické
a K Nemocnici.

• Vánoční a novoroční bohoslužby
Římskokatolická církev * 22. 12. v 7:30 h a 10:00 h (farní kostel),
18:30 h (Španělská kaple), 24. 12. v 6:45 h (farní kostel), v 15:00 h
(Španělská kaple), ve 23:30 h (farní kostel), 25. 12. v 7:30 h
a 10:00 h (farní kostel), 18:30 h (Španělská kaple), 26. 12. v 7:30 h
a 10:00 h (farní kostel), v 9:00 h (Žilina), v 18:30 h (Španělská kaple),
29. 12. v 7:30 h a 10:00 h (farní kostel), 18:30 h (Španělská kaple),
31. 12. v 15:00 h (farní kostel), 1. 1. v 7:30 h a 10:00 h (farní kostel),
18:30 h (Španělská kaple), 24. 12. v 15:00 h otevření pohyblivého
Betléma ve Španělské kapli, v ostatní dny do Nového roku bude
přístupný během dopoledních a odpoledních hodin, po Novém roce
až do konce ledna, v soboty a neděle, hodinu před a hned po mši.
Časy budou vyvěšeny na dveřích Španělské kaple, na nástěnce
u farního kostela a na webu farnosti: www.fnj.cz.
Českobratrská církev evangelická, Janáčkovy sady 1, Nový
Jičín * 22. 12. v 9:00 h, 24. 12. v 14:00 h (spolu s vánočním divadlem
dětí), 25. 12. v 9:00 h, v 10:45 h (v budově klubu seniorů ve Straníku),
29. 12. v 9:00 h, 1. 1. v 9:00 h
Církev adventistů sedmého dne, Suvorovova 478, Šenov
u Nového Jičína * 28. 12. v 10:30 h

• Setkání pro sběratele
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a dalších
předmětů se uskuteční ve středu 11. prosince 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.

• Dechovka hraje vánoční písně a koledy
Vánoční koncert Městské dechové hudby Nový Jičín s názvem
„Už z hor zní zvon“ se uskuteční v pátek 27. prosince od 18.00 h
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jako host programu vystoupí
Mladí hráči na žesťové nástroje pod vedením Pavly Davidové
a Komorní sbor při farním kostele.

• Advent a Vánoce s Ondrášem
Pěvecký sbor Ondráš zve na adventní a vánoční koncerty. V pátek
13. prosince v 19:00 h společně s Chrámovým sborem Cantores
Domini z Frýdku-Místku a Musica Templi Orchestra zazpívá
v Beskydském divadle v rámci programu nazvaném Večer zázraků
a přání. V neděli 29. prosince v 18:00 h se oba sbory s orchestrem
předvedou v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

• Charitativní Novoroční čtyřlístek
Klub českých turistů, odbor TJ Nový Jičín, pořádá 4. ledna
7. ročník charitativní akce Novoroční čtyřlístek – výstup na Svinec.
Sraz je v 10:30 h na Masarykově náměstí. Méně zdatní mohou na
Svinec dorazit mezi 12:30 h až 14 h městskou hromadnou dopravou.

• Mikulášská zábava v Bludovicích
Osadní výbor Bludovice pořádá v sobotu 7. prosince Mikulášskou
zábavu. Začíná ve 20:00 h v bludovické restauraci BOSS. Akce se
koná za podpory města Nový Jičín. Místenky a podrobnosti najdete
na bludovicenj.cz.

• Studentský muzikál
Studenti novojičínského gymnázia připravili nový hudební projekt.
Spolu s dětmi ze základních škol Novojičínska, Základní uměleckou
školou Nový Jičín a ve spolupráci se spolkem RO.NA.TA. zvou na
muzikálové představení „Showman“, které vzniklo pod taktovkou
manželů Dostálových. Představení se uskuteční ve Středisku volného
času Fokus ve středu 18. prosince v 18 h.

Klub rodáků a přátel města
Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce do klubových
prostor na baště městského opevnění ve čtvrtek 5. prosince
v 16:30 h na besedu Jak to bylo v listopadu 1989 v Novém Jičíně
s iniciátorem prvních i následných zdejších protestních akcí panem
Miroslavem Urbanem i dalšími spoluaktéry. Zároveň zveme
v pátek 27. prosince od 19:00 h na tradiční vánoční posezení
s hudební produkci a sladkým obohacením v podobě vánočních
cukrovinek, každoročně připravených pilnými členkami, kde
popřejeme pevné zdraví a hojnost darů bohyně Štěstěny našim
jubilantům. Výbor klubu doporučuje svým členům a příznivcům
návštěvu vánočních koncertů nejen Pěveckého sboru Ondráš.
Přejeme pokoj všem lidem dobré vůle, do následujícího roku
pevné zdraví, hlavně věřme ve svou šťastnou hvězdu a ona nás
nezklame. Pohodový a úspěšný rok 2020!
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• Novoroční Puellae et Pueri a Sextet+
Puellae et Pueri, Sextet+ a jejich doprovod, studentský smyčcový
kvintet Cordes di Gioia, zvou na novoroční koncert. Spolu se sborem
KOS Litomyšl, sborem Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž
a s Litomyšlským symfonickým orchestrem zazpívají ve středu
8. ledna v Beskydském divadle, kde kromě programu jednotlivých
těles společně uvedou Missu brevis Jiřího Pavlici.

Sport
Plavci lámali rekordy
Bazén v maďarském Györu byl netradičně zvolen jako místo
konání Slovenského poháru v plavání. Zúčastnila se jej také
třináctičlenná výprava Plaveckého klubu Nový Jičín. Ve vynikající konkurenci sportovců ze 7 zemí se Novojičínským velmi dařilo. Kromě mnoha nejlepších osobních výkonů a klubových rekordů se dokázali kvalifikovat také do finálových závodů a získat
medaile.
Mezi nejlepší se prosadil zejména Jan Sazovský, který obsadil
3. místo v disciplíně 200Z a 3. místo v disciplíně 800VZ. Dalšího
umístění mezi TOP 8 (finále A) a TOP 16 (finále B) dosáhli Marie
Skopalová, Matěj Knesl, Petra Kocianová, Petr Jaroň, Šimon
Vavřín, Ondřej Knesl, Martin Kocian a Dalibor Ott. Šest týdnů před
vrcholem zimní sezony, mistrovstvím ČR v krátkém bazénu, prokázali novojičínští plavci výrazný vzestup výkonnosti. Pokud se
podaří potvrdit formu na posledních kvalifikačních závodech ve
Zlíně, mohl by mít novojičínský plavecký klub nejpočetnější účast
na domácím šampionátu v historii.
Vlastimír Perna
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CESTOVNÍ AGENTURA

VALO

Chcete studovat přírodovědný obor
na vysoké škole?
Chcete pro dobré odborné uplatnění
získat vzdělání s maturitou nebo
s výučním listem?
Chcete k výučnímu listu i maturitu?

LÉTO 2020

PRODEJ ZAHÁJEN
Kostelní 17, Nový Jičín

www.valotravel.cz
tel.: 556 703 705, 774 825 420

Ať je pro vás

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• pátek 6. prosince (11–17 hod.)
• sobota 7. prosince (8–12 hod.)
• čtvrtek 16. ledna 2020 (11–17 hod.)
• U Jezu 7, Nový Jičín-Žilina
• Šenovská 574 (za podnikem Varroc)
Informace ke studiu a mnohem více:
výstava zemědělských strojů,
zvířátka z farmy, jízda zručnosti traktorem,
školní chov papoušků, chemické
a fyzikální pokusy, odnes si vlastní
výrobek, svět pod mikroskopem ….

rok 2020

harmonický celek štěstí, úspěch, dobrých mezilidských
vztahů a moudrých rozhodnutí
vám přeje obchodní ředitelka vydavatelství
Gabriela Vyskočilová s kolektivem

Novojičínský zpravodaj
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Úspěšná mladší přípravka
Hráči mladší přípravky Nového Jičína „A“ zahájili fotbalovou sezonu
2019/2020 soustředěním v Jeseníku nad Odrou, v rámci něhož mimo
jiné vítězně odehráli miniturnaj s celky Mořkova, Suchdolu nad Odrou
a Sedlnic. S nově nabytým sebevědomím pak mladí fotbalisté nastoupili k první sezonní části okresního přeboru, v němž si loni, coby nejmladší účastníci, počínali velmi odvážně a dokázali potrápit i jasné
favority.
Kluci (a jedno děvče) předváděli během podzimu opravdu skvělý
fotbal, za který by se nemuseli stydět ani mnohem starší fotbalisté,
a nezřídka svými výkony vyvolávali uznání i u soupeřů a jejich fanoušků. Odměnou za tvrdé tréninky a vynikající výkony bylo fotbalistům
z mladší přípravky suverénní první místo v tabulce skupiny A okresního přeboru se ziskem plného počtu bodů a skórem 170:38. Novojičínským fotbalovým nadějím tak nelze než pogratulovat a popřát
hodně úspěchů také do druhé části soutěže.
Lukáš Burget, trenér

Bronzy z MS v armwrestlingu
Novojičíňáci Jaromír Bělunek a jeho svěřenec čtrnáctiletý Adam
Číp přivezli bronzové medaile ze 41. Mistrovství světa v Armwrestlingu, které se na konci října konalo v rumunské Constantě.
Na světovém šampionátu bylo registrováno 53 zemí a cca 1500
soutěžících. Českou reprezentaci tvořila sedmičlenná výprava.
„Jsme nesmírně šťastni. To, o čem jsme jen snili, se stalo skutečností. Adam začínal na levou ruku v kategorii juniorů do 15 let. První
zápas sice prohrál, ale co následovalo potom, to byla šňůra napínavých a krásných soubojů, které ho dostaly až na pozici třetího
nejlepšího na světě ve své kategorii,“ reagoval Jaromír Bělunek.
V soubojích na pravou ruku, i přes zranění, skončil Adam Číp na
8. místě. Bronzovou medaili si domů přivezl také samotný Jaromír
Bělunek, a to rovněž v soubojích na levou ruku. „Rozjezd byl úžasný,
postupoval jsem bez prohry, až v semifinále mě zastavil norský borec,
který mě zdolal skvělou technikou,“ sdělil trenér a závodník.
Úspěch zaznamenali i další dva členové české reprezentace,
kteří přidali další bronzové a dokonce jednu zlatou medaili.
Jaromír Bělunek

Krajský přebor mladší žáci
Už v předposledním kole krajského přeboru mladších žáků si
novojičínští fotbalisté zajistili výhrou 9:1 nad Horní Suchou pohodové přezimování na prvním místě. Pod vedením trenéra
Pavla Macíčka z celkových 13 zápasů podzimní ligy vyhráli 11
a s 33 body tak za sebou zanechali na druhém místě Juventus
Bruntál (31 bodů) a třetí Kobeřice (31 bodů). Nezbývá než mladým
fotbalistům popřát, aby se jim dařilo také v jarním kole.
Jan Kopera

Turnaj nejmladších zápasníků
Poslední říjnovou sobotu proběhl v tělocvičně Msgr. Šrámka pátý
ročník turnaje ve volném stylu nejmladších zápasníků ve věkových
kategoriích od šesti do jedenácti let. Turnaje se zúčastnilo 73 sportovců z pěti oddílů Moravskoslezského kraje a poprvé i jeden zahraniční oddíl – Dukla Trenčín.
Domácí borci v této konkurenci vybojovali 14 medailí. Zlatou Tomáš
Hantschel a Zuzana Jančová, stříbrnou Jan Staněk, Rostislav Janča,
Tadeáš Kundrát, Michal Fedák, Samuel Polášek, Jakub Fojtík, Kristián
Očka, Vojtěch Kundrát a Ota Steffan, bronzovou Patrik Škarka, Matěj
Staněk a Ondřej Gulán. Více informaci o činnosti oddílu zápasu
najdete na www.zapasnj.cz.
Roman Kopecký, trenér oddílu

Mikulášské kuželky pro veřejnost
Oddíl kuželek TJ Nový Jičín pořádá pro veřejnost tradiční Mikulášský turnaj tříčlenných družstev bez rozdílu pohlaví na 3x60 HS.
Hracími dny jsou neděle 8. prosince od 10:30 do 19:30 h a pondělí
až středa 9.–11. prosince v čase od 15:00 do 21:00 h. Přihlášky
přijímá Libor Jurečka (tel. 603 569 566). Nutností je sportovní obuv
se světlou podrážkou. Průběžné výsledky turnaje budou zveřejňovány na www.kuzelky.nj veřejnost/turnaje.
Iva Volná

Alpicross bojoval s větrem
Letošní nakloněnou cílovou rovinkou úctyhodného 45. ročníku
přespolního běhu Alpicross 2019 proběhlo 69 závodníků ve věkovém
rozpětí 5 až 66 let.
Nejrychlejší běžec v hlavním závodě, Michael Poláček, i poslední
metry sjezdovky Svinec vzorově vyběhl a v nezvykle větrném, ale
teplém počasí pokořil třicetiminutovou časovou hranici. Nejmladší
děti zvládly závod kolem chaty Svinec uběhnout do 5 minut. Každý
závodník získal od pořadatele, Horolezeckého oddílu Nový Jičín,
horolezeckou medaili a originální diplom, děti a první trojice mužů
a žen i další ceny.
Závodníci i diváci si sjeli visutou lanovou dráhu, překonávali nízké
lanové překážky a vyzkoušeli si týmové lyže. Akce proběhla za podpory města Nový Jičín. Výsledková listina a fotky jsou k dispozici
na facebookových stránkách závodu.
Eva Chrobáková, Horolezecký oddíl Nový Jičín
Foto: Stanislav Číp

Novojičínský O-Cup 2019
Dvacátým šestým ročníkem vstoupil do dalšího čtvrtstoletí
florbalový turnaj Novojičínský O-Cup, který podporuje i město
Nový Jičín. Opět po roce se sešlo v tělocvičnách základní školy
Komenského 66 mnoho florbalistů, kteří změřili své síly ve dvou
kategoriích. Juniorskou vyhráli florbalisté klubu Luny Příbor, seniorskou Warriors Nový Jičín, kteří v tomto turnaj zvítězili potřetí
za sebou.
Zdeněk Stanislav
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Cílová rovinka na sjezdovce Svinec.

Foto: Eva Jeřábková
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Nový Jičín si připomněl listopadové události roků 1939 a 1989
a příjezd Václava Havla v roce 1999

Fota: Marie Machková, tisková mluvčí

Uzávěrka příštího čísla bude 13. prosince ve 12:00 h
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