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Muzeum získalo do sbírky obraz továrníka Augusta Hückla
Portrét jednoho z „otců kloboučníků“ v životní velikosti vznikl tři roky před jeho smrtí. Spolu s dalšími exponáty z původních
rodinných sbírek byl prodán do starožitností v Rakousku. Odtud se po složitých jednáních vrátil do Nového Jičína. Krátce
byl v péči restaurátora. Obraz bude poprvé veřejně vystaven pátého září u příležitosti Slavnosti města.
Více informací čtěte na straně 9.
Foto: Radek Polách
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás, jménem celého vedení
města, pozvat na XXII. Slavnost města
Nový Jičín. Letošní městská slavnost
bude dvoudenní a proběhne v pátek
4. a v sobotu 5. září. Hlavním tématem
bude sedmdesáté výročí konce druhé
světové války, připomenuta budou i výročí slavných novojičínských cechů a sto
třicet let od narození novojičínského
rodáka, automobilového závodníka Friedricha Paula (Fritze) Hückla.
V pátek se na Bochetě, po vzdušných soubojích modelů letadel,
odehraje válečná bitevní ukázka s názvem Dny vítězství – 1945, zobrazující závěrečné boje druhé světové války. Součástí ukázky bude
i těžká technika včetně tanků, za příznivého počasí uvidíme přelet
historického letadla. Večer nás čeká na Masarykově náměstí koncert
Vladimíra Mišíka a jeho kapely Etc…
Sobotní program se přenese do centra města. Po mši svaté ve farním kostele budou na Masarykově náměstí zahájeny stylizované
městské trhy s ukázkami řemesel. V deset a patnáct hodin projde
náměstím průvod kostýmovaných účastníků a uniformovaných vojáků
a projede jím vojenská technika z druhé světové války. Odpoledne
bude průvod doplněn o desítky historických automobilů značky Tatra.
Právě s automobily kopřivnické továrny je svázána závodnická
dráha novojičínského rodáka Fritze Hückla. Na ploše náměstí bude
po celý den instalována expozice nazvaná Ve jménu důstojnosti lidské, která přiblíží novojičínský region a osobnosti druhé světové
války. Její součástí budou i exponáty přivezené z Leteckého muzea
v Suchdolu nad Odrou.
Taktéž na náměstí budou k vidění expozice místních škol s názvem
Historie našeho města. Kino Květen promítne historické dokumenty
a filmy s válečnou tematikou. V parku Žerotínského zámku vznikne
velký vojenský tábor s výstavou techniky. Pro děti bude po celý den
připraveno množství her, soutěží a představení. Městem bude jezdit
historický autobus s průvodcem. Komentované projížďky budou
bezplatné, stejně jako po celý den parkování ve městě. Všem návštěvníkům slavnosti budou zpřístupněny zdejší kulturní památky.
Celkově se do programu zapojí přes jeden a půl tisíce účinkujících.
Opět se bude odehrávat nejen na Masarykově náměstí, ale i v přilehlých
uličkách, na nádvořích Žerotínského zámku, v parcích, na Baště městského opevnění a na dalších místech. Celodenní program vyvrcholí
koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, skupiny No Name
a kapely Claymore. Nebude chybět ani tradiční slavnostní ohňostroj.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravách slavnosti podílejí –
pořadatelům z městského kulturního střediska, pracovníkům městského úřadu, ale i vystupujícím umělcům, školám, školkám, souborům,
klubům, spolkům, sdružením a samozřejmě také sponzorům. Největší
dík náleží řediteli městského kulturního střediska Petru Orságovi.
Vážení spoluobčané, užijme si společně naši XXII. Slavnost města!
Jaroslav Dvořák
Poznámka redakce: Program Slavnosti města najdete v příloze
tohoto čísla, další praktické informace nabízíme na straně 7.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Čtrnáctá schůze Rady města Nový Jičín 19. srpna 2015:
Rada města uložila starostovi vyhlásit nové výběrové řízení na
pozici ředitele Technických služeb. Radní doporučili zastupitelům,
aby schválili směrnici a programy pro poskytování dotací z městského
rozpočtu na podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit, sociální
oblasti, životního prostředí, estetizace objektů a na obnovu kulturních
památek. Vzali na vědomí zprávu o činnosti městské policie za letošní
druhé čtvrtletí. Doporučili zastupitelstvu města schválit 200 tisíc
korun římskokatolické církvi na restaurování kazatelny v kostele
Nanebevzetí Panny Marie a doporučili také prodej obchodního podílu
města v TV Beskyd za 100 tisíc korun. Doporučující stanovisko přijali
také k návrhu na rozdělení příjmu z loterií za druhé čtvrtletí tohoto
roku ve výši 2 413 220 korun sportovním organizacím. Radní doporučili zastupitelům schválit provedení opravy silnice ve směru na
Rybí (více v samostatném článku). Schválili domovní řád pro budovy
ve vlastnictví města, který má zabezpečit udržování pořádku a čistoty
v bytových i nebytových prostorách města.

Šikovné ruce klientů Effathy

Také v letošním roce se klientům Slezské diakonie ze sociálně
terapeutických dílen Effatha v Novém Jičíně podařilo výrazně
uspět v soutěži Šikovné ruce v Bruntále. Na tamní přehlídce
výtvarných dovedností lidí s mentálním a kombinovaným postižením obsadili první, třetí a čtvrté místo. I letos jsme mohli ukázat,
že naši klienti mají šikovné ruce a že umějí! Zapojili jsme se do
všech kategorií – malba, keramika a volná technika. V posledně
jmenované kategorii, jejímž tématem byl strom života, jsme
získali nejvyšší ocenění.
Text a foto: Gabriela Lhotská

Rozhodněte o letním kině!
Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic
Otevřenou diskuzi s občany o revitalizaci areálu letního kina, které je kvůli špatnému technickému stavu uzavřeno,
připravuje Zdravé město Nový Jičín. Veřejné projednání je plánováno na první polovinu října, za příznivého počasí proběhne
přímo ve Smetanových sadech. O přesném termínu vás budeme informovat v příštím čísle Novojičínského zpravodaje.
Součástí projednání bude komentovaná prezentace možného využití letního kina. Vizualizace areálu, které zpracovali studenti Vysoké
školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, si budete moci prohlédnout během Slavnosti města v aule radnice. Následně bude výstava
návrhů až do konce září přenesena do vestibulu radnice a prezentována i na webu města.

Nový Jičín blahopřeje Kunínu k titulu Vesnice Moravskoslezského kraje 2015!
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Začaly práce na komunikacích
Marie Machková, tisková mluvčí
V různých částech města začaly o prázdninách opravy místních
komunikací. Nově bude vydlážděno přes dva tisíce čtverečních metrů
chodníků, více než čtyři tisíce čtverečních metrů silnic získá nový
asfaltový povrch. Náklady dosáhnou čtyř a půl milionu korun. Práce
na chodnících skončí v polovině října, opravy poškozených úseků
silnic by měly trvat do desátého září.
„Staré betonové dlaždice či asfalt na chodnících se mění za zámkovou dlažbu v ulicích Trlicově, U Jičínky, K. Čapka, Nerudově, Komenského a Anenské. V Beskydské ulici navíc přibudou další kanalizační
vpusti a odvodňovací žlab,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru
majetku, rozvoje a investic městského úřadu.
Celoplošné opravy silnic nechá radnice provést v ulicích Tyršova
a Bulharská. Nový asfaltový povrch získají dva úseky místní komunikace v Bludovicích – u kaple a pneuservisu. Opravami projdou
také poškozené části silnic v Kojetíně, Straníku a ulice Na Samotě
v Žilině.

Silnici „nikoho“ čeká oprava
Marie Machková, tisková mluvčí
Silnice z Nového Jičína do Rybí by se měla už v září dočkat opravy.
Komunikace, která navazuje na Hřbitovní ulici a vede ke křížení se
silnicí II/482, je dlouhodobě v havarijním stavu. Stát, kraj ani obce se
však nechtěly pustit do její rekonstrukce, protože ani jednomu z nich
nepatří. Naše město se proto dohodlo s obcemi, jejichž katastrálním
územím prochází, že silnici opraví společně. Navržené řešení už
schválili radní, zanedlouho o něm budou hlasovat zastupitelé.
„Přestože komunikace není majetkem našeho města, snažili jsme

se najít způsob, jak ji alespoň provizorně opravit. Naším cílem je zajistit
bezpečnost řidičů a zabránit škodám na vozidlech,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák. Oprava přijde na 169 400 korun a provede ji Správa silnic
Moravskoslezského kraje. Rybí na ni přispěje sto tisíc, Šenov u Nového
Jičína padesát tisíc a Nový Jičín uhradí 19 400 korun.
„Tyto opravy nezaručí uvedení komunikace do stoprocentního stavu.
Výtluky budou vyfrézovány, opatřeny spojovacím postřikem a vyplněny
zhutněným asfaltovým betonem. Odstraní se i nejhorší praskliny na
vozovce,“ vysvětlil místostarosta Pavel Rozbroj. „Zároveň povedeme
další jednání s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Budeme
žádat, aby silnici převzal do svého vlastnictví,“ doplnil starosta.

Tráva nepatří do vodního toku
Marta Kiššová a Marek Blahuš, odbor životního prostředí
Množství biologicky rozložitelných odpadů, které končí jinde než
na místech k tomu určených, je stále velké. Černých skládek přibývá
zejména v letních měsících, přestože za jejich založení hrozí pokuta
až padesát tisíc korun.
Černé skládky se mnohdy nacházejí v blízkosti vodních toků, kam
lidé odkládají biologický odpad vznikající při údržbě jejich pozemků.
Takové jednání má za následek uhnívání travního drnu, který je významným prvkem při zajištění stability břehů. Při uhnívání travního drnu
a ve spojení s povodňovými průtoky ohrožuje břehy erozivní činnost
tekoucí vody, která se projevuje vznikem takzvaných nátrží.
Situace okolo nakládání s odpady se v našem městě v posledních
letech zlepšila – tyto služby jsou mnohem rozmanitější a dostupnější.
Proto je nepochopitelné, že stále ještě vznikají černé skládky, často
právě v blízkosti vodních toků. Apelujeme na občany, aby vyprodukované odpady ukládali na vyhrazená místa, a pokud již nějakou
kupku trávy uložili například ke břehům Jičínky, aby ji odstranili.

Komenského: Bezpečně do škol
Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic
Začíná nový školní rok a s ním nabývá na aktuálnosti bezpečnost dětí před základními školami Komenského 66 a 68. O projektu Bezpečně do škol, do něhož se prostřednictvím ankety
zapojilo téměř osm set rodičů a dětí z obou škol, jsme v Novojičínském zpravodaji průběžně informovali.
Jaké řešení občané na veřejném projednávání a se souhlasem dopravní komise vybrali?
• Zásadní změnou je zjednosměrnění Komenského ulice od křižovatky s ulicí Msgr. Šrámka po ulici Hoblíkovu. Pro cyklisty bude
obousměrný provoz zachován. Pro příjezd ke školám z centra města
bude možné využít ulice Msgr. Šrámka a Hoblíkovu. Příjezd od Žiliny
je doporučen po ulicích Riegrově a Nábřežní. Vjezd z Bezručovy
ulice ke školám nebude vhodný, protože od křižovatky ulic Komenského a Hoblíkovy bude vjezd do jednosměrky zakázán. Případné
otáčení vozidel před ZŠ Komenského 66 silně naruší plynulost provozu v celé Komenského ulici.
• Před oběma základními školami
na Komenského ulici budou vybudovány dva nové přechody pro chodce
včetně osvětlení. Rychlost aut sníží
zpomalovací polštáře instalované
před přechody. V místech nových
přechodů se silnice zúží pomocí
vysazených chodníků, aby přechody
vyhovovaly technickým normám
a bezpečnosti provozu. Ve slepé části
Žižkovy ulice – mezi ZŠ Komenského 66 a ZŠ Komenského 68 – vznikne
místo pro přecházení.
• Proti oběma školám vzniknou
časově omezená parkovací místa
pro řidiče vezoucí děti do školy.

Novojičínský zpravodaj

V pracovní dny od 7.00 do 8.00 hodin se na vymezených plochách
nebude moci parkovat. Během ranní dopravní špičky by tak měla
vzniknout volná místa pro zastavení aut a výstup dětí. Žáky bude
možné vysadit z auta před přechodem, po němž děti bezpečně
přejdou na druhou stranu ulice a mohou pokračovat do školy.
• Naproti ZŠ Komenského 68 budou pro výstup dětí vyhrazena
tři místa, další čtyři zůstanou ve stávajícím režimu pro parkování
místních obyvatel. Naproti ZŠ Komenského 66 bude pro krátké
zastavení vyhrazeno osm míst.
• Aby systém bezpečných cest do škol dobře fungoval, bude
nezbytná ukázněnost řidičů, přijíždějící auta by se měla na vyhrazených místech plynule střídat.
K základní orientaci poslouží přiložený nákres. Podrobné informace o nové dopravní situaci získáte na videu TV Polar, dostupném na webových stránkách města.
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Náměty pro Zdravé město

Provázek dětem i dospělým

Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic

Radka Filipíková, vedoucí centra

Bezmála třicet rozvojových záměrů navrhli občané
na červnovém semináři s názvem Na startu společně,
který uspořádalo Zdravé město Nový Jičín. Za priority
označili následující:
Rekonstrukce Hücklových vil a přilehlé zahrady: Obsáhlý investiční záměr, na jehož realizaci se musí shodnout zastupitelstvo města.
Do jeho plánování se zapojí také občané – veřejné projednání k tomuto tématu město plánuje na podzim letošního roku.
Propojení cyklostezky Koleje se Straníkem a Valašským Meziříčím: Během přípravy cyklostezky Koleje byl zpracován i projekt
na její pokračování přes viadukt v Bludovicích. Pro zahájení stavby
je nezbytné získat do vlastnictví dotčené pozemky. Město jedná
s jejich majitelem, k dohodě prozatím nedošlo. Od vlakového nádraží
v Hostašovicích pokračuje cyklotrasa 6271 lesem k hlavní komunikaci, přes ni ke studánkám Prameny Zrzávky. Dále lze projet lesem
kolem hlavní komunikace I/57 ke Krhové nebo do Byniny a dále do
Valašského Meziříčí.
Školní stravování – flexibilita, podpora a zajištění zdravé výživy: Danou problematiku kromě jiných upravuje Vyhláška o školním
stravování 107/2005 Sb. Novojičínské základní školy nabízejí většinou výběr ze dvou jídel, což uspokojuje i individuální požadavky
strávníků. Nabídku v jídelnách ovlivňují také ceny přijatelné pro
rodiče strávníků, kteří hradí náklady na potraviny, z nichž se obědy
připravují.
Mezi šest priorit účastníci semináře zařadili také otázku doplnění
zástavby či veřejných prostranství kolem centra města, včetně
chybějícího městského architekta a koncepce zástavby, lepší
využití prostor a areálu městské knihovny a čajovny a problematiku
chybějících parkovišť na kola u veřejných institucí a škol. S náměty
občanů se seznámilo vedení města a na workshopu také pracovníci
městského úřadu. Ne všechny navržené body lze řešit okamžitě,
mnohé potřebují dlouhodobou přípravu a peníze na realizaci. Úplnou zprávu ze semináře Na startu společně včetně seznamu všech
navržených námětů najdete na městském webu a na stránkách
www.facebook.cz/zdravemestonovyjicin.

Rodinné centrum Provázek připravilo pro děti i dospělé zajímavé
aktivity. Děti se mohou těšit na kroužky – přírodovědný Vědátor,
dále na pohybový trénink s názvem Parkour, v němž se zábavnou
formou naučí překonávat překážky v městském i přírodním terénu,
a taneční kroužek pro holky i kluky s názvem Tancuj!
Nově je v nabídce zařazena Jóga pro hyperaktivní děti. Chybět
nebudou ani oblíbené Míčovky, Gymnastické hrátky či Jóga pro
děti. Hudebně zaměřené děti mohou navštěvovat Yamahu, spolu
s rodiči pak Flétničku. Znovu otevíráme také hravou dětskou angličtinu.
Nastávajícím rodičům nabízíme předporodní přípravu, gravidjógu
a cvičení pro těhotné. Kdo už děti má, může navštěvovat Kurz
efektivního rodičovství nebo kurzy Montessori domů. Případně
může chodit do centra pravidelně cvičit. Pro dospělé všech generací
budou otevřena dvě cvičení proti bolestem zad vedená fyzioterapeuty, dále pilates či fitness cvičení pro ženy. Novinkou je cvičení
pro seniory. Podrobnosti najdete na www.rodinne-centrum.cz.

Poledník s číslem 18
Jaroslav Bělík
Je známo, že Novým Jičínem prochází osmnáctý poledník východní délky. Podrobněji jsme si o tom mohli přečíst v Novojičínském
zpravodaji z ledna 2004. Od té doby uplynulo jedenáct let a informační technologie se natolik vyvinuly, že dnes můžeme veřejnost
snadno zpravit nejen prostřednictvím textu, ale i fotografií. Ve městě
a blízkém okolí jsme vyfotografovali místa, kde zmíněný poledník
často překračujeme. Podívejte se na stránky zdejšího turistického
informačního centra http://www.icnj.cz/cz/18-polednik.html.

Strážníci zdarma čipují kola
Marie Machková, tisková mluvčí
Forenzní značení jízdních kol, elektrokol a kompenzačních pomůcek, například invalidních vozíků, syntetickou DNA začala provádět
zdejší městská policie. Nová služba je určena občanům Nového
Jičína a jeho místních částí a je bezplatná. Cílem je přispět ke snížení
počtu krádeží a zajistit lidem větší ochranu majetku.
Značení a evidence prostředků probíhá každé úterý a čtvrtek ve
služebně městské policie. Úkon trvá přibližně dvacet minut. Strážníci
na svůj projekt získali dotaci z ministerstva vnitra. Kolo opatří na
několika místech zvláštním kódem, který je viditelný pouze pod UV
lampou. Stejný kód, s fotografií a popisem bicyklu, zároveň zanesou
do evidence kol a kompenzačních pomůcek.
„Takto označené jízdní kolo se dostane do naší, ale i celosvětové
databáze výrobce forenzního značení. Očipovaný prostředek opatříme
nálepkou s informací, že je chráněn syntetickou DNA. Nálepka odrazuje pachatele od krádeže. Pokud kolo přesto někdo odcizí, jeho
DNA označení zjednoduší pátrání po něm,“ vysvětlil ředitel strážníků
Jiří Klein.
K evidenci jízdního kola zájemce potřebuje občanský průkaz a nejlépe i doklad o nabytí bicyklu. „Kolo musí být čisté a suché. Z kapacitních důvodů si vyhrazujeme právo neoznačit jízdní kola, u nichž
by značení kvůli jejich stavu a hodnotě bylo neefektivní,“ zdůraznila
mluvčí městské policie Ilona Majorošová. Letos strážníci získali
dotaci na označení tří set jízdních kol.
Zájemci se mohou objednat, případně získat podrobnější informace,
u Ilony Majorošové, telefon 556 768 200, nebo u Radima Šimůnka,
telefon 556 768 360.

Rodiče, nejste na to sami!
Radka Filipíková, vedoucí Rodinného centra Provázek
Rodiče hyperaktivních a autistických dětí z Novojičínska už
nejsou na svůj problém sami. Své služby jim od letošního roku
nabízí zdejší Rodinné centrum Provázek. Rodiče se zde mohou
zapojit do aktivit, které jim poskytnou informační zázemí, pocit
sounáležitosti, psychologickou a etopedickou pomoc.
Mají možnost zúčastnit se rodičovských skupin, zaměřených na
posílení jejich soudržnosti a na sdílení dovedností a znalosti potřebných
k výchově a vzdělávání znevýhodněných dětí. Součástí obou projektů
je individuální poradenství a nabídka aktivit pro samotné děti.
Bližší informace najdete na stránkách www.rodinne-centrum.cz
nebo u Radky Filipíkové, telefon 725 210 053, e-mail
radka@rodinne-centrum.cz.
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Označení kola syntetickou DNA významně snižuje riziko jeho krádeže.
Foto: Ilona Majorošová

Novojičínský zpravodaj

Září 2015

Dva roky s projektem NatTech
Zdeněk Stanislav, učitel

A to si ještě neuvědomovali, že polovina sboru zpívá v Moravskoslezském a druhá ve Zlínském kraji. Středem kaple totiž probíhá
jejich hranice. Sbormistr tudíž dirigoval najednou v obou krajích…

Po dva roky byla Základní škola Komenského 68 společně s dalšími čtyřmi školami zapojena do projektu Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Jejím partnerem
byla zdejší Střední škola technická a zemědělská.
Z této spolupráce vzešlo mnoho akcí a činností, jimž se žáci naší
školy mohli věnovat. V technickém a přírodovědném kroužku si
vyzkoušeli práci s moderní technikou, seznámili se s řemeslnými
obory, pracovali v moderně vybavených laboratořích.
Velký zážitek pro ně představovala návštěva laboratoře na Univerzitě Palackého v Olomouci. Součástí projektu byly také exkurze
po celé republice. Navštívili jsme science centra v Liberci a Ostravě,
Technické muzeum a Strojírenský veletrh v Brně, ZOO Ostrava
a mnoho dalších míst.

Sbory rozezpívaly Radhošť
Pavel Wessely
Neobvyklý úkaz zažili turisté, kteří patnáctého srpna před polednem
zavítali na vrchol bájného Radhoště. Z tamního kostelíku svatých
Cyrila a Metoděje zněl nádherný sborový zpěv. Postaraly se o to
novojičínský Pěvecký sbor Ondráš a mladý frenštátský sbor Nyklband.
Ondráš, po nedávné cestě do Litvy ještě dobře rozezpívaný, uvedl
převážně duchovní písně. Velmi svěže ve výborné akustice radhošťské
kaple vyzněla také druhá část koncertu v podání mladých pěveckých
nadšenců z Frenštátu pod vedením Borise Nykla. Snad nejmladší
sbormistr v kraji předtím statečně „oddirigoval“ také Ondráše. Sklidil
tak dvakrát zasloužený aplaus od mile překvapených posluchačů.
Za záslužný počin uspořádat koncert s krásným názvem Rozezpívej Radhošť patří poděkování autoru myšlenky, frenštátskému
Václavu Michnovi, ale také všem pěvcům, kteří museli na své pouti
do výšky 1 129 metrů nad mořem překonat i vedro letošního léta.

Účinkujícím poděkoval předseda Matice Radhošťské Drahomír Strnadel.
Foto: Pavel Wessely

Cestují a poznávají s Erasmem+
Alexandra Habdasová, koordinátorka projektu
Žáci Základní školy Komenského 66 se zapojili do projektu Erasmus+ KA2, který zahrnuje cestování a poznávání nových přátel z partnerských škol v Turecku, Polsku, Španělsku, Francii, Švédsku, Polsku
a Rumunsku. Zabývají se životním prostředím a dorozumívají se při
tom anglicky. Naši žáci už navštívili Švédsko, letos se chystají ještě
do Francie. O svých aktivitách za uplynulý školní rok informují ve
zpravodaji, který si můžete přečíst na webových stránkách
http://issuu.com/iesagora3/docs/magazine_complete_082015.

Na kole si splnili svůj sen
Marie Machková, tisková mluvčí
Dva amatérští cyklisté ze Straníku, devětadvacetiletý Josef
Indrák a o sedm let mladší Radim Sváček, se po měsíci vrátili
z okružní cesty po České republice. Jedenáctého července vyrazili
z Moravskoslezského kraje a jen se základními věcmi, které lze
vzít na kolo, ujeli 2 295 kilometrů. Splnili si tak svůj sen. Na hřišti
ve Straníku je dvanáctého srpna přivítali jejich nejbližší, kamarádi
i zástupci města. Cestovatelé poté odpověděli na otázky Novojičínského zpravodaje.
Kdy jste se rozhodli pro tak dlouhý výlet? A jaké jste měli cíle?
Josef: Nápad jsme nosili v hlavě dva roky. Předloni jsme si během
výletu na Lipno řekli, že by stálo za to objet celou republiku. Měli
jsme v plánu navštívit všechny mezní body naší vlasti. Letos jsme
tedy zamířili od nejvýchodnějšího k nejjižnějšímu bodu, k západní
a východní hranici. Vyšlapali jsme i na nejvyšší bod – Sněžku –
a dojeli jsme do nejníže položené obce u nás, kterou je Hřensko.
Jak jste snášeli vedra?
Radim: Vedro nás dostihlo až v posledním týdnu cesty. Na
Šumavě jsme zažili i noční mrazy, jižní Morava ale byla horká.
Museli jsme vyjíždět brzy ráno, v poledne jsme si dali pauzu a na
kola jsme sedli zase až navečer.
Kolik kilometrů jste ujeli za den? Přišla nějaká krize?
Radim: Denně jsme ujeli okolo osmdesáti kilometrů. Měli jsme
pět odpočinkových dnů. Sami jsme překvapeni, jak rychle jsme
to zvládli. Počítali jsme, že budeme na cestách měsíc a půl. Na
mne přišla krize hned první den při výjezdu na Lysou horu.
Josef: Pro mě byly nejnáročnější Krušné hory, kde vládlo aprílové
počasí a foukal silný protivítr.

Novojičínský zpravodaj

Máte v plánu už jen odpočinek, nebo přemýšlíte nad další
cestou?
Josef a Radim: Návrat domů je nádherný. Potěšilo nás, kolik
lidí nás na cestě do cíle přijelo doprovodit na kole. Jeden projekt
skončil, ale už máme v hlavě něco dalšího. Zatím si musíme myšlenky urovnat. Snad to bude cesta do zahraničí.

Cestovatelé Josef Indrák (vlevo) a Radim Sváček se vracejí domů.
Foto: Marie Machková
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Dobrodružství, zábava a nová přátelství. Léto na táboře nemá chybu!

Prázdniny? S Fokusem!
Martin Jakůbek, ředitel
Středisko volného času Fokus nezahálelo ani o prázdninách.
Pro děti a mládež uspořádalo sedm pobytových a pět příměstských
táborů. V červenci proběhly pobytové tábory Abrakadabra a Unikum ve Velkých Karlovicích a Tajuplný ostrov a Na vlně na turistické
základně Hadinka v Klokočově. Všechny turnusy byly plně obsazeny. Opět jsme spolupracovali s odborem sociálních věcí městského úřadu, na jehož doporučení se pobytového tábora
v Klokočově zúčastnilo třicet dětí ze sociálně znevýhodněných
rodin.
V srpnu se dva turnusy – Vzhůru za dobrodružstvím a Ready
set go – vrátily do krásného prostředí Velkých Karlovic. Zbývajícím
turnusem byl Tábor pro šikulky, který proběhl v Rychalticích
u Hukvald. Jejich program byl založen na celotáborových hrách,
o děti i mládež vždy pečují kvalifikovaní pedagogové a zdravotníci.
Rodiče měli letos znovu velký zájem o příměstské tábory. Jejich
účastníci využívají vybavení Střediska volného času Fokus, odkud
odcházejí na výlety, návštěvy koupaliště, ale i za poznáním – na
setkání s policisty a hasiči nebo na návštěvu muzea. Každý turnus
má sportovní, výtvarnou i preventivně-bezpečnostní náplň.
Prožili jsme léto se čtyřmi sty dvaceti spokojenými dětmi. Teď
už se těšíme na nový školní rok, pro který jsme připravili devadesát
kroužků a kurzů. Vybrat si může opravdu každý, jejich přehled
najdete na www.fokusnj.cz.

vili den předem autem. Celkem nás bylo dvaadvacet dětí, tři
vedoucí a pes.
Program tábora byl rozmanitý a zábavný. Ať se jednalo o ranní
rozcvičky nebo polední či odpolední tematické hry, vždy bylo co
dělat. Také volného času jsme měli dostatek, aby menší děti stihly
objevovat okolí chaty Skurečená, kde jsme byli ubytováni, a jejich
starší kamarádi mohli trávit čas u táboráku nebo v chatě a povídat
si, hrát textové a deskové hry.
Na obědy jsme chodili do nedalekého hotelu Martiňák, kde
vařili výborná jídla. Večeře, snídaně a svačiny jsme si zajistili sami
na chatě. Jeden den jsme uspořádali výpravu na Pustevny, kterou
si děti velice užily. Také jsme jezdili na koních a koupali se v bazénu
na Martiňáku, abychom se v horkých dnech zchladili. Tábor se
vydařil a doufám, že i příští rok bude alespoň tak skvělý, jako ten
letošní.

„Tomíci“ se na táboře vydali po stopách dávných Keltů.
Foto: Jana Holišová

Týden v Ledovém království
Pobytový nebo příměstský – tábory s Fokusem jsou vždy prima.
Foto: archiv SVČ Fokus

Rekondiční pobyty si užili
Ivana Obadalová
Letní rekondiční pobyty uspořádal pro děti s autismem a jiným
zdravotním postižením zapsaný spolek ITY. Cílem bylo dopřát
rodičům několik dnů odpočinku bez starostí o jejich dítě a dětem
zajistit prázdninový program, který by vyhovoval jejich specifickým
potřebám a zájmům.
Pobytové týdny jsme strávili na skautské základně Vanaivan
v Kopřivnici, v Dobešově u Oder a v táborové základně Kozí horka
v Brně. Program byl velmi pestrý – podnikali jsme výlety, zahráli
si minigolf, opékali buřty, tvořili z keramiky a svezli se na bryčce.
Společnost nám dělaly canisterapeutka Anička a její fenky Kelly
a Sindy. Nechyběly ani hry na dětském hřišti a zahradě, společný
koncert a tanec s prvky muzikoterapie, sledování večerních pohádek a slavnostní předávání medailí a diplomů.

Ještěrky tábořily jako Keltové
Jakub Holiš, člen oddílu
Největší letošní akcí zdejšího Turistického oddílu mládeže Ještěrky byl letní tábor na téma Keltové. Byl vydařený, plný zábavy
a zážitků. Na tábor jsme jeli autobusem, ale tři kluci se sem vypra-
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Ledové království bylo tématem příměstského tábora, který
uspořádala instruktorka zumby Vendula Pavlicová. Hlavní hrdinové
stejnojmenné pohádky provázeli děti celým týdnem, a nejen to.
Samy měly překrásné kostýmy, a tak jste ve Sportcentru Abácie
mohli potkat princezny Anny, Elzy i malé prince. Na účastníky
tábora čekal bohatý program – tanec, pohybové hry a soutěže,
výtvarné aktivity, bowling a mnoho dalších činností. A protože
nám počasí přálo, byl čas i na vodní hrátky a zmrzlinu. Děti se
naučily táborovou písničku, osvobodily maskota Olafa z tábora
indiánů, viděly pásmo krátkých animovaných filmů, plnily úkoly,
které pro ně Olaf připravil, a také si vytvořily krásné výrobky na
památku. Společně prožitý týden zakončila pyžamová party. Olaf
s Elzou dětem předali medaile a diplomy, a pak už nastal čas,
aby se vrátili do své pohádky. Tábor utekl jako voda a my věříme,
že si ho všechny děti užily.
Text a foto: Vendula Pavlicová
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Co byste měli vědět o městské slavnosti
Marie Machková, tisková mluvčí
Dvaadvacátá městská slavnost proběhne v Novém Jičíně v pátek 4. a v sobotu 5. září. Hlavním tématem bude výročí konce
druhé světové války, připomenuta budou i výročí slavných cechů novojičínských a sto třicet let od narození zdejšího rodáka,
automobilového závodníka Friedricha Paula (Fritze) Hückla.
BITVA NA BOCHETĚ
začátkem ohňostroje, přibližně ve 22.10 hodin, bude z bezpečnostních
Bitevní ukázka z konce druhé světové války proběhne na Bochetě
důvodů zcela uzavřen průchod na Masarykovo náměstí z Lidické ulice.
na ulici B. Martinů v pátek 4. září od 17.00 hodin. Vystoupí v ní sto
Uzávěra bude zrušena až s koncem ohňostroje.
dvacet uniformovaných vojáků a na tři desítky komparzistů v civilu.
Děkujeme vám za pochopení.
Bitvu budou dokumentovat dva tanky, dvě obrněná vozidla, čtyři terénní
automobily, motorky a děla. Za příznivého počasí bude nad bojištěm
létat německé průzkumné a spojovací letadlo Fieseler Fi 156 Storch.
Od 15.00 hodin bude na Bochetě vystavena vojenská technika,
v 16.00 hodin začnou přelety a vzdušné souboje modelů letadel.
… v pátek 4. září
PROGRAM NA NÁMĚSTÍ
• VELKOU BITVU NA BOCHETĚ (ulice Bohuslava Martinů) s nasazením tanků,
Hlavní program se uskuteční v sobotu 5. září na Masarykově náměstí.
obrněných transportérů a děl
V 10.00 a 15.00 hodin se tady uskuteční průvod kostýmovaných účast• koncerty DOCUKU a VLADIMÍRA MIŠÍKA & ETC… na Masarykově náměstí
níků a uniformovaných vojáků a projede vojenská technika z druhé svě… v sobotu 5. září
tové války. Odpolední průvod doplní desítky historických automobilů
• slavnostní průvody, velký vojenský tábor v zámeckém parku, programy a vystoupení novojičínských škol a kulturních aktivit na Masarykově náměstí a nádvoří
značky Tatra. Na náměstí budou po celý den probíhat stylizované městské trhy s ukázkami řemesel, divadelní, taneční a hudební výstupy.
Žerotínského zámku
V 19.15 hodin zazpívá Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, následovat
• proslavenou makedonskou dechovku DŽAMBO AGUŠEVI ORCHESTRA,
bude ohňová show. Ve 21.00 hodin začne koncert skupiny No Name,
ONDŘEJE HAVELKU A JEHO MELODY MAKERS, koncert kapely NO NAME,
ve 22.30 hodin ozáří město slavnostní ohňostroj. Před ním ještě proběhne
večerní OHŇOVOU SHOW a projekci a SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
na fasádě domu U Bílého anděla videoprojekce věnovaná zdejšímu
rodákovi Jaroslavu Hlaďovi, který byl za druhé světové války velitelem
312. československé stíhací perutě RAF.
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
V sobotu 5. září bude v Žerotínském zámku vystaven portrét novojičínského rodáka a čestného občana města Augusta Hückla, který
před několika týdny získalo Muzeum Novojičínska do svých sbírek.
Městem bude jezdit historický autobus s průvodcem. Komentovaná
projížďka bude bezplatná. Kino bude od 11.00 do 15.00 hodin promítat
dokumentární filmy s tematikou druhé světové války. Po celý den budou
zpřístupněny následující památky: věž radnice, kostely Nanebevzetí
Panny Marie a Nejsvětější Trojice, Stará pošta, bašta, Laudonův dům,
Žerotínský zámek. Na budově bývalého krajského soudu v Tyršově
ulici bude v 10.30 hodin odhalena pamětní deska novojičínskému rodákovi, malíři Eduardu Veithovi. V aule radnice budou vystaveny projekty
studentů katedry architektury Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě na budoucí možné využití areálu letního kina.
DOPRAVNÍ OMEZENÍ A PARKOVÁNÍ
V pátek 4. září bude od 14.00 do 18.30 hodin uzavřena ulice B. Martinů v úseku od budovy školy Educa po vjezd k bytovým domům.
Záchytné parkoviště pro motorizované návštěvníky bitvy bude u zimního
stadionu. Od 18.00 do 23.00 hodin nebude kvůli koncertům možné
vjíždět na Masarykovo náměstí. Uzavřeny budou také ulice 5. května,
Jungmannova, K Šatlavě a Dobrovského. Od pátečních 16.00 hodin
do nedělního poledne bude zcela uzavřeno parkoviště Na Valech.
Opět lze využít parkovacích ploch u zimního stadionu.
V sobotu 5. září od 6.00 hodin do neděle 6. září do 12.00 hodin
bude uzavřena místní komunikace Tyršova od tiskárny Kontext po
prodejnu Sempra a také parkoviště naproti antikvariátu. Zároveň bude
v této době uzavřen vjezd na Masarykovo náměstí a do ulic 5. května,
Jungmannova, K Šatlavě, Křižíkovy, Kostelní, Žerotínovy a Lidické.
V sobotu 5. září bude na celém území města parkování zdarma.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
V pátek 4. září od 15.00 do 18.00 hodin bude v lokalitě Bocheta
zvýšená hladina hluku, protože součástí bojových ukázek bude střelba.
Ze stejného důvodu bude zvýšená hladina hluku v sobotu 5. září v parku
u Žerotínského zámku.
V sobotu 5. září v době od 22.00 do 23.00 hodin žádáme obyvatele
domu sousedících s budovou radnice, aby kvůli ohňostroji nevstupovali
na střechy svých domů, ani neotevírali střešní vikýře. Dvacet minut před

Nenechte si ujít...

Slavnost města Nový Jičín podpořili:

Vyfotografujte, co vás na městské slavnosti zaujalo, a pošlete jeden snímek na njzpravodaj@novyjicin-town.cz.
Fotografie zveřejníme na webech městského úřadu a městského kulturního střediska.
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Tři sta let od „černé smrti“
Jaroslav Zezulčík, Muzeum Novojičínska
Média nás informují o katastrofách, jež napáchaly nemoci typu
AIDS nebo Ebola. Málokdo však dnes vzpomene jinou nemoc –
mor, který se občas i v současnosti objeví na některém z kontinentů
ve zmutované podobě.
Právě mor je patrně největší smrtelnou nemocí, která lidstvo v historii
potkala a která si vyžádala nejvíce obětí. Černá nemoc řádila v Novém
Jičíně zřejmě od jeho prvopočátků, i když první písemný důkaz je zaznamenán až k roku 1572. Město se pár let předtím vykoupilo z poddanství
a krvavě splácelo své dluhy. Přesto ho v několika vlnách postihla smrtelná
pohroma, které zpravidla padla za oběť až třetina obyvatel. Při dnešním
srovnání by to bylo osm tisíc lidí!
Mor postihl Nový Jičín v letech 1585, 1606, 1624 a 1680. Roku 1710
byl na náměstí postaven Mariánský sloup. Stojí na místě, kde se v minulosti kupily hromady mrtvých těl obětí morové nákazy. Měl zabránit
opětovnému návratu nakažlivé nemoci, která se projevovala morovými
boulemi na různých částech těla a obvykle měla za následek smrt do
osmačtyřiceti hodin.
Před třemi sty lety se však mor objevil znovu. Podle některých zpráv
se tak mělo stát 12. září 1715, když se objevila první oběť – žena v sousední obci. Události nabraly rychlý spád a nezabránila tomu ani častá
procesí, pobožnosti či používání zaručených „protimorových“ zaklínadel
jako byly velké cibule v oknech, zvýšené užívání octu, vykuřování místností a další.
Hřbitovy brzy přestaly stačit k pohřbívání, těla se ukládala do
země přímo v zahradách a selských dvorech. Byly uzavřeny obě
městské brány, nastolena hygienická opatření, omezen přísun potravin, dokonce i povinné namáčení mincí do octa podle předpisu
o ochraně bylo na denním pořádku. Separováno bylo celé Horní
předměstí. Rada města přistoupila k domovním prohlídkám a v případě objevení se morových boulí byli nemocní eskortováni do lazaretu za městem, který byl pro tyto potřeby zřízen a opatřen lékařem
a hlídači nemocných.
Kdo byl ten lékař? Odvážlivec, dobrovolník, který riskoval svůj život
pro pomoc bližním? Nebo svou práci vykonával z donucení a z povinnosti
nařízení? Dnes to lze těžko říci, je to přece jen tři sta let, ale jisté je, že
to byl ranhojič a lazebník Gottfried Ignaz Mittel.
Již v roce 1646 si koupil lazebnu v Novém Jičíně Hans Mittel
(1609–1691), původem rodák z hornobavorského Eichfeldu. Předtím
působil jako lazebnický tovaryš u Hanse Saligera právě v Novém Jičíně.
Když Saliger zemřel, osamostatnil se. Za manželku si vzal vdovu po
svém mistrovi Magdalenu Saligerovou.
Po jeho smrti zakoupila lazebnu jeho druhá manželka Judita Mittelová,
v témže roce ji odkoupil její syn Gottfried Ignaz Mittel. Ten se vedle
lazebnictví zabýval i ranhojičstvím. Na začátku morové epidemie v roce
1715 však jeho lázně stojící poblíž městského mlýna byly uzavřeny.
Svou práci ranhojiče poté vykonával v morovém lazaretu za řekou Jičínkou na nedalekých Hliníkách. Byl zde i jeho malý syn, který otci vypomáhal … nebo možná, že sám byl nemocen a otec se zde o něj staral,
stejně jako o ostatní.
Z matriky města známe také jeho jméno: Johann Wenzel Michael

Ranhojič Gottfried Ignaz Mittel se svým synem. Foto: Muzeum Novojičínska

(1702–1715). Černá smrt jej zastihla 3. září v nedožitých třinácti
letech. Zanedlouho, 14. října 1715, zemřel také jeho otec. Pohřben byl
i se svým malým synkem přímo na místě lazaretu, což o něm dodnes
hlásá kamenná náhrobní deska vedle takzvané morové kaple.
Černá smrt však ve svém řádění pokračovala dál. Až na den svatého
Fabiána a svatého Šebestiána, patrona proti moru, nemoc ustoupila.
Podle legendy se morový mrak zastavil na hranici panství mezi Loučkou
a Starým Jičínem. Zbožný majitel starojičínského hradu, rytíř Antonín
Zeno z Dannhausenu, zde pak nechal postavit morový památník se
sochami rodových světců svatého Rocha a Šebestiána.
Byla zima, 20. leden 1716 – skončilo dlouhých sto třicet dnů uzavřeného města. Zámecký hejtman Augustin Josef Czeppel (1668–1739)
a novojičínský purkmistr Augustin Leger (1668–1738) si mohli oddechnout. Uzavřela se jedna z nejděsivějších kapitol historie města. Někteří
kronikáři hovoří až o osmi stech zemřelých. V červnu 1716 bylo z nařízení
krajského hejtmana vypraveno velké procesí jako díkůvzdání za odvrácení moru a Boží milosrdenství do Staré Vody na Libavé. Konalo se
pravidelně až do roku 1773, kdy ho císař Josef II. zrušil.
A městské lázně? V roce 1721 byly přenechány Mittelově manželce
Anně Marii. Majitelka je obratem převedla na svého nového manžela,
kterým se stal bývalý felčar císařského pěšího pluku Alt-Daun Josef
Nippicher. Dějiny města pokračovaly dál, tentokrát již bez černé smrti
– avšak přišly další nové neznámé nemoci. Ale to už je jiný příběh. Kde
lazebna vlastně stávala? Nedaleko Velkého mlýna v místech, kde dnes
projíždíme jedním z městských rondelů před Farskou baštou.

Jede, jede poštovní panáček…
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Před dvěma sty lety skončilo Vídeňským kongresem a vítěznou
bitvou u Waterloo utrpení Evropy od Napoleonových vojenských
tažení a krvavých válek. Nastalo nové uspořádání starého kontinentu, které až za následujících sto let pozměnila první světová
válka.
Také naše město se vzpamatovávalo z válečných útrap. A právě
do těchto časů se 20. června 1815 v domě číslo 123 narodil v rodině postiliona Franze Pitschaka a jeho manželky Anny syn Karl.
Od dětství byl Karlův život díky jeho otci spjat s chodem dědičné
pošty v Novém Jičíně.
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V polovině osmnáctého století začal nabývat na významu takzvaný Haličský poštovní spoj. Císařovna Marie Terezie se v roce
1756 zasloužila o zřízení nových poštovních stanic na trase Bystřice pod Hostýnem – Kelč – Nový Jičín – Frýdek. V Novém Jičíně
byl jako poštovní dopravčí ustanoven usedlý měšťan Karl Josef
Kattauer.
Ve směrování trasy však následně došlo k několika změnám,
které upravily poštovní spojení do našeho města od hlavního
města Vídně z Vyškova na Lipník. Teprve roku 1781 byla nová
poštovní trasa prakticky zavedena, ale její stanice byla nejprve
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Pošta – dům na dnešní Dobrovského ulici, kolem roku 1880.
Foto: Muzeum Novojičínska

roku 1785 zřízena ve Starém Jičíně. Zde byl poštmistrem Ignác
Duban, bývalý dědičný poštmistr z Dvorců. Ten kupní smlouvou
z 23. června 1787 odprodal dědičné právo Johannu Kattauerovi
staršímu, respektive ho přenesl na jeho devítiletého syna.
Dne 1. srpna 1787 byla stanice přemístěna do Nového Jičína
a zůstala jako dědičná pošta rodiny Kattauerů po celou první
polovinu devatenáctého století. Zvuk poštovského rohu se tak

stal každodenní součástí života města a taktéž fenoménem starobylého domu na náměstí, který od té doby nese přízvisko Stará
pošta.
Dědičný poštmistr Johann Kattauer mladší zemřel 25. září 1856.
V roce 1860 odkoupil dědičné poštmistrování bývalý poštovní
expeditor Karl Pitschak. Jeho manželkou byla Amalie, dcera Wenzela Rödera, se kterou měl několik dětí. Pitschak přenesl základnu
své poštovní stanice do domu číslo 35 (dnešní Dobrovského ulice 1).
Povolání vykonával svědomitě a poctivě až do své smrti 17. července 1875. Tehdy mělo poštmistrování přejít na jeho syna Rudolfa, jemuž však nové privilegium již nebylo vystaveno. Stát od něj
odkoupil dědické právo za dva tisíce zlatých, Rudolf Pitschak ale
zůstal ve stanici jako nejvyšší představený. Na počátku osmdesátých let devatenáctého století bylo sanováno místo na Hornobranské ulici, kde byl do nového objektu přemístěn
c. a k. poštovní úřad. Na stejném místě pošta působí dodnes.
Vrchní poštmistr Rudolf Pitschak umírá v domě číslo 509 dne
21. září 1916 na srdeční slabost. Jeho syn Rudolf v dědičném
povolání nepokračoval a stal se c. k. vrchním zeměměřičem. Možná, že to bylo i ztrátou ducha romantických dostavníků a poštovních „panáčků“, které nahradila železnice a později automobilová
doprava.
Dvě stě let uplynulo od narození posledního dědičného
poštmistra Karla Pitschaka. Na jeho paměť zůstala snad jen vzpomínka jména, které připomíná náhrobek novojičínské poštovní
rodiny na místním hřbitově.

Obraz Augusta Hückla je opět doma!
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Restaurátor Václav Chovanec provádí retuše obrazu Augusta Hückla.
Foto: Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska se ve své sbírkotvorné činnosti za měřuje také na památky, vztahující se k významným osobnostem
našeho města. Před několika týdny se naskytla unikátní možnost
získat do sbírek portrét zdejšího rodáka a čestného občana
města Augusta Hückla (*17. 6. 1838 Nový Jičín – †5. 8. 1917
Nový Jičín).
Obraz byl před čtyřmi lety společně s dalšími exponáty z původních rodinných sbírek prodán do starožitností v Rakousku. Po
složitých jednáních se portrét jednoho z největších „otců kloboučníků“ stal novým přírůstkem v muzejní sbírce.
Jedná se o portrét v životní velikosti – olej na plátně o rozměrech
117 krát 153 centimetry v původním rámu. August Hückel je zde
zpodobněn pravděpodobně ve své vile. Přípis na plátně doku-
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mentuje danou osobnost a stáří – sedmdesátý šestý rok jeho
života. Obraz je v podobném rámu a kompozici jako portrét od
malíře P. Janowitsche ze stejného období, o čemž svědčí i shodná
technika malby. Také tento obraz je součástí sbírky Muzea Novojičínska.
August Hückel byl patrně nejznámější postavou slavné kloboučnické rodiny. Stál u zrodu mechanizace výroby klobouků
a instalace parního stroje do výroby. Hücklové ho zavedli jako
první ve střední Evropě. Firma Johann Hückel’s Söhne se na
sklonku devatenáctého století stala světovým producentem klobouků a nemalý podíl na tom měl právě August Hückel. Byl velkým
mecenášem věd a umění, podporovatel muzea, člen městské
samosprávy a hlavně významný podnikatel v kloboučnickém průmyslu. Za své činy obdržel řád Františka Josefa I. a 14. ledna
1910 mu spolu s jeho bratry Johannem a Carlem bylo uděleno
čestné občanství Nového Jičína.
Nyní je úkolem muzea získat i další originální předměty, které
by se navrátily do místa původu a obohatily sbírkový fond ve vztahu k jedné z nejvýznamnějších rodin našeho města. Snad přispějí
i k dalšímu poznání regionálních dějin přelomu devatenáctého
a dvacátého století, kdy se Nový Jičín zval „malou Vídní“.
Po odborné konzervaci bude obraz Augusta Hückla mimořádně vystaven u příležitosti Slavnosti města v sobotu 5. září
– do celého Žerotínského zámku budou mít návštěvníci volný
vstup.

Tajemství obrazu
Restaurátorský zákrok na uměleckém plátně přinesl zajímavá
zjištění. Kromě sekundárních retuší a starších oprav byl objeven
další přípis jeho autora. Na zadní straně mezi plátnem a napínacím rámem se našel zatoulaný desetihaléř z doby života
Augusta Hückla. I takové věci může skrývat portrétní obraz
z Nového Jičína.
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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 18. září v 19.00 hod. • Friedrich Dürrenmatt: PLAY STRINDBERG • Manželský trojúhelník mezi sebou zápasí o své vlastní já, a to
způsobem příkladně bezohledným, ale do morku kosti pravdivým. Režie:
Gustav Skála. Hrají: Zuzana Slavíková, Jiří Štěpnička, Vladislav Beneš.
Předplatné skupiny A.
■ Neděle 20. září ve 20.00 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: ZPÁTKY
VE HŘE • Poprvé za třináct let existence cyklu kniha Michala Viewegha!
Účinkují: Markéta Lánská a Alan Novotný.
■ Pondělí 28. září v 16.00 hod. – malý sál • Jiří Vyšohlíd a kolektiv:
ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT • Nikdo nestojí o zeleného psa. Ale on pes
opravdu je, a tak se nebojí vydat se sám do světa. Předplatné skupiny
Rolnička.
■ Úterý 29. září v 8.30 a 10.00 hod. • Jiří Vyšohlíd a kol.: ŠTĚNĚ
NEBO ŠPENÁT • Zadáno pro školy. Anotace viz výše.
Připravujeme:
■ Středa 7. října v 19.00 hod. – malý sál • SILESIAN TOUR 2015 •
VILÉM VEVERKA – hoboj • IVO KAHÁNEK – klavír • Koncert mistrů
svého oboru – jednoho z nejrespektovanějších hobojistů a předního klavíristy své generace. Kruh přátel hudby.
■ Sobota 10. října v 16.00 hod. • JAK FRANTIŠEK POMOHL MAJDĚ
A PETROVI ZACHRÁNIT DIVADLO • Jaká zábavná nebo napínavá
situace překvapí Majdu i Petra? Děti mohou tipovat a těšit se! Hrají:
Magdalena Reifová a Petr Vacek, Tomáš Juřička (hlas Františka).
■ Čtvrtek 15. října v 19.00 hod. • Michaela Doleželová, Roman Vencl:
ANI ZA MILION • Co má společného zpustlý strážce majáku s madam
z nejvyšší francouzské společnosti? No přece vůbec nic! Režie: Jakub
Nvota. Hrají: Kamila Magálová, Marián Geišberg. Předplatné skupiny D.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ Pondělí 31. srpna v 17.30 hod. • MIMONI • Hezký flmový zážitek na
konec prázdnin. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 98 min.,
dabing.
■ Pondělí 31. srpna – středa 2. září ve 20.00 hod. • HITMAN: AGENT
47 • Agent 47 není obyčejný člověk. Navazuje na desítky předchozích
klonovaných agentů obdařených neuvěřitelnou silou, rychlostí, vytrvalostí
a inteligencí. Akční thriller. Do 15 let nepřístupné, 96 min., titulky.
■ Úterý 1. září – středa 2. září v 17.30 hod. • BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
• Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold
chce překvapit svou ženu Debbie a jejich dva syny návratem do Ameriky.
Dobrodružná komedie. Do 15 let nepřístupné, 96 min., titulky.
■ Čtvrtek 3. září v 17.30 hod.
■ Pátek 4. září ve 20.00 hod. • RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN • Pohled
do soukromí nejslavnějšího slovenského rapera, který vyrůstal na sídlišti
a dnes je z něj fenomén. Dokument. Do 12 let nevhodné, 90 min, slovensky.
■ Čtvrtek 3. září ve 20.00 hod. • VYNÁLEZ ZKÁZY • Projekt 100.
První verneovská adaptace Karla Zemana unikátním způsobem kombinuje hraný a kreslený film. Dobrodružný/fantasy. Přístupný bez omezení,
81 min., česky.
■ Pátek 4. září v 17.30 hod.
■ Neděle 6. září v 17.30 hod. • V HLAVĚ • Období dospívání může být
komplikované. Pro jedenáctiletou Riley, která se s rodinou stěhuje z amerického Středozápadu do San Franciska, to platí dvojnásob. Animovaná
komedie. Přístupné bez omezení, 102 min, dabing.
■ Pondělí 7. září – středa 9. září v 17.30 hod. • NIKDY NENÍ POZDĚ
• Herečka Meryl Streep, jak ji diváci dosud nepoznali - v roli rockové
zpěvačky a kytaristky. Hudební komedie. Do 12 let nevhodné, 101 min.,
titulky.
■ Pondělí 7. září – středa 9. září ve 20.00 hod. • DÁREK • Život mladých
manželů Simona a Robyn jde přesně podle plánu. Náhodné setkání se
Simonovým bývalým známým ze středoškolských let však idylu proměňuje v chaos. Thriller/mysteriozní/horor. Do 12 let nevhodné, 107 min.,
titulky.
■ Čtvrtek 10. září v 17.30 hod.
■ Čtvrtek 10. září – středa 16. září ve 20.00 hod.
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■ Neděle 13. září v 17.30 hod. • GANGSTER KA • Varování ministerstva
vnitra: Peníze jsou silně návyková látka. Gangsteři umírají předčasně.
Kriminální/thriller. Do 12 let nevhodné, 100 min., česky.
■ Pátek 11. září – sobota 12. září v 17.30 hod. • AMERICAN ULTRA
• Mike, hulič trávy s nezájmem o své okolí, žije v malém ospalém městečku. Jeho jedinou náplní dne je práce v marketu a obstarání kvalitního
„matroše“. Akční komedie. Do 15 let nepřístupné, 96 min., titulky.
■ Sobota 12. září – neděle 13. září v 15.30 hod. • MUNE: STRÁŽCE
MĚSÍCE • Malý faun Mune byl jmenovan strážcem Měsíce, ale protože
má málo zkušeností, způsobí nehodu, která ohrozí nejen Měsíc, ale
i Slunce. Animovaný. Přístupný bez omezení, 85 min., dabing.
■ Pondělí 14. září – středa 16. září v 17.30 hod. • WE ARE YOUR
FRIENDS • Příběh o hledání vlastního stylu, zasazený do světa elektronické hudby a hollywoodského nočního života. Hudební/romantický/drama. Do 15 let nepřístupné, 93 min., titulky.
■ Pátek 18. září – úterý 22. září v 17.00 hod. • LABYRINT: ZKOUŠKY
OHNĚM • Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného
labyrintu, doufali, že se dokáží vrátit ke svým starým životům. Nemohli
se ale splést víc. Akční/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 129 min., titulky.
■ Pátek 18. září – sobota 19. září ve 20.00 hod. • CESTA VZHŮRU
Horolezec Radek Jaroš ve filmu o zdolávání vrcholů Země a života.
Dokument. Do 12 let nevhodné, 100 min., česky.
■ Neděle 20. září – pondělí 21. září ve 20.00 hod. • AMERICAN ULTRA
• Anotace viz výše.
■ Úterý 22. září – čtvrtek 24. září ve 20.00 hod. • SINISTER 2 • Sinister
opět přichází a s ním ztělesnění zla – Bagul, děsivý pohanský démon
požírající dětské duše. Horor. Do 15 let nepřístupné, 97 min., titulky.
■ Středa 23. září – čtvrtek 24. září v 17.30 hod. • DOMÁCÍ PÉČE •
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově
ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Lidská komedie. Přístupné
bez omezení, 92 min., česky.
■ Pátek 25. září v 17.30 hod. • 2D
■ Sobota 26. září – neděle 27. září v 15.30 hod. • 2D
■ Sobota 26. září – neděle 27.září v 17.30 hod. • 3D
■ Pondělí 28. září v 17.30 hod. • 2D • HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 •
Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula ustoupil ze striktních
zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se otevírá i lidským
návštěvníkům. Animovaný/komedie/rodinný. Přístupné bez omezení,
91 min., dabing.
■ Pátek 25. září – sobota 26. září ve 20.00 hod. • VETŘELCI • Režisérský sestřih kultovního sci-fi v digitalizované verzi. Důstojnice Ripleyová, která jako jediná přežila boj s vesmírným vetřelcem, je po několika
letech nalezena záchrannou lodí a vrací se zpět na Zemi. Sci-fi/akční/thriller. Do 12 let nevhodné, 154 min., titulky.
■ Neděle 27. září – pondělí 28. září ve 20.00 hod. • GANGSTER KA
• Anotace viz výše.
■ Úterý 29. září – středa 30. září v 17.30 hod. • KURÝR: RESTART •
Profesionální kurýr Frank Martin se musí proti své vůli spojit s nájemnou
vražedkyní Annou, aby zlikvidovali skupinu bezcitných ruských překupníků s lidmi. Akční/krimi/thriller. Do 12 let nevhodné, 96 min., titulky.
■ Úterý 29. září – středa 30. září ve 20.00 hod. • LOVE • Láska ve
všech svých podobách v sexuálně explicitním kontroverzním snímku
argentinského provokatéra Gaspara Noého. Erotický/drama. Pro děti
a mladistvé do 18 let nepřístupné, 130 min., titulky.
■ Středa 30. září ve 13.00 hod. • DOMÁCÍ PÉČE • Bio Senior. Anotace
viz výše.
■ Čtvrtek 1. října – neděle 4. října v 17.30 hod. • WILSONOV • Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dykem v hlavních rolích.
Přístupné bez omezení, 115 min., česky.
■ Čtvrtek 1. října – pátek 2. října ve 20.00 hod. • 3D
■ Sobota 3. října – neděle 4. října ve 20.00 hod. • 2D • MARŤAN •
Astronaut Mark Watney během mise na Mars málem zahynul v prašné
bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý.
Sci-fi/akční/dobrodružný. Titulky.
■ Sobota 3. října – neděle 4. října v 15.30 hod. • BARBIE ROCK’n
ROYALS • Panenka Barbie, nejoblíbenější kamarádka mnoha generací
holčiček, se dočkala premiéry na filmovém plátně. Animovaný/pohádka/muzikál. Přístupné bez omezení, 84 min, dabing.
BIOGRAF ARTEFAKT
■ Sobota 12. září ve 20.00 hod. • SCHMITKE
■ Sobota 26. září ve 20.00 hod. • TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS
LETÍCÍ KOMETY
Více informací v rubrice Pozvánky a upozornění na straně 12.
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Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 6. září – Nová galerie • CESTY DO PRAVĚKU ANEB PO STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA •
Výstava současných umělců – Burianových pokračovatelů.
■ Do soboty 31. října • JAN HUS ROKU 1415 A 600 LET POTÉ • Život
a dílo mistra Jana Husa na čtrnácti panelech.
■ Do neděle 8. listopadu (prodlouženo) – Trámový sál • PORTRÉT
– ZRCADLO DUŠE • Obraz polské společnosti od počátku devatenáctého století do roku 1914 – ze sbírek Národního muzea v Kielcích.
■ Pátek 4. září – neděle 8. listopadu – Rytířský sál • PENÍZE A PLATIDLA NAPŘÍČ STALETÍMI • Vývoj peněz a platebních prostředků od
nejstarších dob do současnosti. Vernisáž 3. září v 17.00 hod.
■ Pátek 18. září – pátek 15. ledna 2016 • JOSEF TREUCHEL
1925–1990: OBRAZY (NEJEN) MÉ KRAJINY • Vernisáž 17. září
v 17.00 hod.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00
Sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Do úterý 29. září (prodlouženo) – expozice Návštěvnického centra
• HOSPODY, HOTELY, PIVOVARY A LIHOVARY V NOVÉM JIČÍNĚ
NA DOBOVÝCH DOKUMENTECH • Ze sbírky Ivana Bartoně.
■ Do středy 30. září – galerie Návštěvnického centra • RALLYE
DAKAR • Fotografie Ondřeje Záruby.
Návštěvnické centrum nabízí
• Expozici Generál Laudon, mapující život významného
rakouského vojevůdce.
• Expozici věnovanou technologickému procesu výroby
klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí.
• Komentované procházky městem s průvodcem pro veřejnost i školy.
• Půjčování disků do místního DiscGolfParku.
• Půjčování trekových holí nejen pro pěší trasu Generála Laudona.
• Bezbariérový přístup a přebalovací pult.
• Zahrajte si Laudoncaching v expozici Generál Laudon a čeká vás
odměna!
• Rozšířili jsme pro vás nabídku upomínkových předmětů!
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00
Sobota, neděle 9.00–16.00

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Celé září – Čajovna Archa • ZAOSTŘENO NA HYPERMARKETY
• NESEHNUTÍ představují expanzi obřích nákupních řetězců z trochu
jiného pohledu.
■ Úterý 1. září – pondělí 21. září v hodinách pro veřejnost – Městská
knihovna • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PANA PAVLA ŠLOSÁRKA
Z KRNOVA • Z toulek přírodou na kole i běžkách. Většina snímků pochází
z okolí Rejvízu a Pradědu.
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■ Sobota 5. září –
pátek 25. září – Výstavní síň Stará pošta •
HLAVA A KLOBOUK •
Z tvorby Heike Lydie
Grüss, vedoucí katedry
výtvarného umění
v umělecké škole Labyrinth v Ludwigsburgu. Vernisáž 4. září
v 15.00 hod.
Akce:
■ Středa 2. září ve
20.00 hod. – Čajovna
Archa • MISKOHRANÍ
• Hudební workshop
s devíti tibetskými mísami a Kuželem.
■ Čtvrtek 3., 10., 17.
a 24. září v 17.00 hod –
Čajovná Archa •
MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek
pro všechny hráče.
■ Pátek 4. září v 17.00 hod. – Bocheta • „1945“ – STYLIZOVANÁ
REKONSTRUKCE BITVY Z KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY • Ukázky
vojenské techniky, lety a vzdušné souboje modelů letadel, bitevní ukázka z konce II. světové války. Více informací v samostatném letáku.
■ Pátek 4. září v 19.00 hod. – Masarykovo náměstí • VLADIMÍR
MIŠÍK & Etc… / DOCUKU • Předvečer Slavnosti města. Více informací
v samostatném letáku.
■ Sobota 5. září v 9.00 hod. – Masarykovo náměstí a centrum
města • SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN 2015 • 70. výročí konce
II. světové války, Novojičínští v boji za svobodu, Slavná výročí novojičínských cechů, závěrečné koncerty: No Name, Ondřej Havelka &
Melody Makers a Claymore. Více informací v samostatném letáku.
■ Sobota 5. září ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • MĚSTSKÉ SLAVNOSTI S DJ • K tanci a poslechu zahrají Dj NeTy a Tom Skovsky. Více
informací v samostatném letáku.
■ Sobota 12. září ve 13.00 hod. – Čajovna Archa • MÖLKKY • Turnaj
v nové outdoorové hře – za každého (i velmi severského) počasí.
■ Čtvrtek 17. září v 19.00 hod – Kino Květen • RECITÁL LENKY FILIPOVÉ • Recitál oblíbené zpěvačky. Vstupné 290/350 Kč.
■ Pátek 18. září ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • TIME2BEAT •
K tanci a poslechu zahrají naší známí Bassurazz a přátelé. Vstupné
30 Kč.
■ Sobota 19. září v 18.00 hod – Skalky–terasa • OLDIES ROCK! •
Ukončení léta s místními kapelami a hostem. Klika Nj blues & Věšák &
Cimrmanovo torzo – Jethro Tull revival & Dr. Hekto.
■ Sobota 19. září v 19.00 hod. – Čajovna Archa • JAMES JACKERON
• Mladý talentovaný kytarista a písničkář z Nového Jičína a jeho dlouho
očekávaný první koncert v duchu folku, indie, popu a rocku. Vstupné
40/60 Kč.
■ Sobota 19. září ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA • První industriální vlny 70. a 80. let. SPK – významná skupina
původem z Austrálie. Poslechový večírek s projekcí
■ Úterý 22. září v 18.00 hod. – Městská knihovna • ÍRÁN – POHLED
DO ZÁKULISÍ • Přednáška a projekce Jiřího Sladkého ze zákulisí šíitských rituálů. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 23. září v 16.00 hod. – Čajovna Archa • ALBAN ELVED •
Přijďte oslavit keltský svátek a vychutnat si příjemnou atmosféru, popřípadě se něco dozvědět o této kultuře. Kapacita míst je omezena, možnost
rezervace na telefonu 556 709 840.
■ Středa 23. září v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ÁZERBAJDŽÁN •
Cestopisná projekce Jiřího Sladkého, spojená s hudebními ukázkami,
autorským čtením a ukázkou přivezených artefaktů. Vstupné 50/60 Kč.
■ Pátek 25. září ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & Marilyn
Oliver Band (USA/CZ) • Jazz & blues. Vstupné 100/150 Kč.
■ Sobota 26. září v 7.30 hod. – Čajovna Archa • ČAJOVÝ LET K PRAMENI BEČVY • Přírodně kulturní expedice. Sraz v 7.30 na AN, zastávka 15. Nenáročná trasa 14 km s pozvolným klesáním. Návrat v podvečer.
■ Středa 30. září v 18.00 hod. – Čajovna Archa • DUCHOVÉ MOŘE
• Dokument z cyklu Jeden svět. Hluboko pod hladinou oceánu se
skrývají mnohá tajemství. Ví o nich malý Sari a jeho strýc Alexan z kmene
Badžaů na ostrově Mabul u Bornea. Délka 77 min.
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Připravujeme:
■ Sobota 3. října v 18.00 hod. – Klub Galerka • PRKNA PRO JEDNOHO 4 • Divadelně-hudební večer jednoho umělce. Vstupné 50/70 Kč.
KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015–2016
Jazyky
■ Angličtina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Němčina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Italština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Španělština pro dospělé – 1. a 2. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Francouzština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)

Nově
■ Netradiční výtvarný ateliér
(12 lekcí po 2 hodinách, jedna lekce týdně)
■ Kurz fotografování pro začátečníky
(10 lekcí po třech hodinách, jedna lekce týdně)
Něco navíc
■ Kurz znakového jazyka pro začátečníky
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
■ Kurz hry na kytaru
(28 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně)
■ Kurz psychoher
(12 lekcí po dvou hodinách, jedna lekce týdně)
Uzávěrka přihlášek bude 30. září. Informace a přihlášky na výše uvedených
kontaktech, na telefonu 733 165 448 a e-mailu domitrova@mksnj.cz.

Pozvánky a upozornění
• Ve Straníku pořádají hody
Stranické hody se uskuteční v sobotu 19. září od 14.00 hodin
na hřišti TJ Sokol Straník. Těšit se můžete na tradiční fotbalové utkání
žen i mužů v sestavě Horní versus Dolní. V podvečer vystoupí Michal
David revival a DJ Tarock s programem až do 1.00 hodin. Nebude
chybět ani bryčka s koňmi, plánujeme také překvapení. Více informací
na www.straniknj.cz.
• Filmová nabídka kina Artefakt
Dva tituly nabídne v září svým divákům kino Artefakt, které promítá
v prostorách Klubu Galerka na Masarykově náměstí. V sobotu 12. září
ve 20.00 hodin můžete zhlédnout komedii Schmitke – neotřele podaný
příběh ze současného česko-německého pomezí v Krušných horách.
O dva týdny později – v sobotu 26. září ve 20.00 hodin – to bude Takovej
barevnej vocas letící komety. Celovečerní dokumentární film vypráví
o zesnulém skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi Filipu Topolovi.
• Zahrádkáři nabízejí moštování
Sdružení zahrádkářů města Nového Jičína oznamuje, že pravidelné
moštování ovoce zahájí v sobotu 19. září v 8.00 hodin v moštárně
v budově pošty v Loučce. Zájemci mohou její služby využít každou
sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Zpracování výpěstků bude probíhat
podle zájmu občanů, předběžně do konce října. Termín moštování

lze dohodnout s Petrem Trefilem na telefonních číslech 735 492 104
a 735 707 157.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na 22. Slavnost města v sobotu 5. září. Před baštou
městského opevnění bude od 9.00 do 15.00 hodin probíhat
program školní družiny při Základní škole Tyršova, nazvaný
Móda čtyřicátých let. Uvnitř bašty zhlédnete výstavu členů Klubu
výtvarných umělců Horácka s názvem Prostor a čas. Budete se
moci vydat městem po stopách rodáků a významných osobností,
jako každý rok se můžete setkat s mnoha našimi přáteli a ochutnat místní specialitu zvanou Alexandrova klobása. Téhož dne
v 10.30 hodin bude na budově bývalého krajského soudu, nyní
městského úřadu na Divadelní 1, z iniciativy Klubu odhalena
pamětní deska Eduardu Veithovi, který zde výzdobou stropu
slavnostního sálu zahájil svou uměleckou dráhu. Autorkou díla
je mladá nadějná výtvarnice Šárka Hyklová. Ve středu 16. září
bude následovat poznávací zahraniční cesta do partnerského
města Görlitz, dále do Opole, Ochranova, Drážďan a Míšně.

Sport
Talíře létaly na Bochetě
Petra Javorková

Jičína a okolí. Turnaj byl určen profi hráčům, stejně jako začátečníkům
a mírně pokročilým. Účast nováčků byla hojná, tvořili polovinu startovního
pole. Vítr a ostré slunce hráče trochu potrápily, přesto dosáhli velmi pěkných výsledků. V kategorii Open zvítězil Jiří Sobek z Valašského Meziříčí,
z domácích zástupců Moravian Gators si nejlépe vedl Petr Masník na
třetím místě.
Kategorii Women ovládly novojičínské hráčky – vítězka Petra Javorková
a celkově třetí Eliška Bártková. Shodných umístění dosáhli Jakub Dostál
a František Trenz v kategorii Junior. Ve skupině Master obsadili domácí
discgolfisté první tři místa v pořadí Radek Dostál, Karel Dostál a František
Trenz starší.

Úspěchy tenisových nadějí
Radek Vrba
Letního turnaje na Bochetě se zúčastnilo přes čtyřicet hráčů.
Foto: Michal Grepl
Turnaj pro veřejnost se první srpnovou sobotu konal ve zdejším discgolfparku Bocheta. Zúčastnilo se ho pětačtyřicet soutěžících z Nového
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Lukáš Vrba z novojičínského klubu Tenis Olympia vyhrál turnaj mladších
žáků kategorie C, který se uskutečnil ve Frýdku-Místku. Prošel jím bez
ztráty setu a po pěti finálových prohrách na předchozích turnajích se
zaslouženě dočkal prvního turnajového vítězství ve dvouhře. Cenného
výsledku dosáhl také jeho oddílový kolega Oliver Kysilko, jenž na turnaji
kategorie C ve Valašském Meziříčí obsadil třetí místo ve dvouhře.
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EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Máchova 56,

Nabízíme velký výběr matrací,
741 01 Nový Jičín
postelí, lamelových roštů,
tel.: 556 708 339,
e-mail: plklasika@tiscali.cz
přikrývek, polštářů
www.expertnazdravespani.cz
a bytových doplňků

MED
centrum

BENZINA
SHELL

Společnost VVM – IPSO s.r.o.
hledá uchazeče na pozici

REFERENT/KA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ.
Administrativní činnost k zajištění chodu obchodního oddělení,
komunikace se zahraničními a českými klienty.
Požadavky na uchazeče: Středoškolské vzdělání.
Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni podmínkou.
Znalost NJ/FR výhodou.
Znalost práce na počítači – MS Office, Outlook.
Nabízíme:
Zajímavé pracovní odhodnocení.
Firemní benefity.
Zázemí stabilní společnosti.
Nástup:
září 2015.
Životopisy zasílejte na adresu:
Lenka Seidlerová, seidlerova.lenka@vvm-ipso.cz. Tel. 737 262 679
Náplň práce:

Novojičínský zpravodaj
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Medaile pro ploutvaře Laguny

Turisté na hřebeni Malé Fatry

Simona Klapcová, trenérka

Ivan Čejka, vedoucí zájezdu

Na juniorském mistrovství Evropy v Bělehradu a na světovém šampionátu seniorů v čínském městě Yantai se o prázdninách představili
ploutvaři z místního Klubu vodních sportů Laguna.
Ze srbské metropole přivezla Klára Křepelková bronzovou medaili
ze závodu na sto metrů rychlostního potápění pod hladinou s tlakovou
lahví. Na poloviční trati skončila čtvrtá a v dalších dvou disciplínách
obsadila pátou příčku. Rychlostní potápění pod hladinou na sto metrů
přineslo životní úspěch Lukáši Fojtíkovi, jenž se s juniorskou kategorií
rozloučil osobním rekordem a čtvrtým místem s nepatrnou ztrátou na
bronzové umístění.
Na šampionátu v Yantai trojici seniorů doplnila Klára Křepelková, jež
získala nominaci za své výsledky mezi juniory. Nejlépe z novojičínských
ploutvařů si vedl Jakub Jarolím. V závodu na padesát metrů bifins, tedy
s dýchací trubicí a gumovými ploutvemi, vybojoval bronzovou medaili,
na dvojnásobné kraulové trati skončil čtvrtý.
Vynikající výkon předvedl Ondřej Dofek, jenž poprvé startoval mezi
mužskou elitou. Osobními rekordy se probojoval do finále na sto i dvě
stě metrů bifins. Na delší trati doplaval na skvělém šestém místě, na
stovce skončil osmý.

Malá Fatra je velice oblíbený turistický cíl. Na zájezd, pořádaný
na konci července novojičínským Klubem českých turistů, se nás
vydaly dva plné autobusy. Naším výchozím bodem byla Vrátna
dolina. Vyjeli jsme lanovkou na Snilovské sedlo a vydali se na hřebenovou túru. Postupně jsme zdolali Chleb, Hromové, jižní a severní
vrchol Sten a Poľudňový Grúň.
Cestou se nám otvíraly krásné výhledy na okolní pohoří s dominantami Veľkého Kriváně, Stohu a s malebným Veľkým Rozsutcem.
Od výstupu na Stoh většinu z nás odradily hrozivé mraky a vzdálené
hřmění. Déšť a bouřka skutečně přišly. Cestu rázem pokrylo kluzké
bahno, mnozí na zrádném terénu spadli, někteří opakovaně. Naštěstí vše zůstalo bez vážnějších následků. Do vzdálenějšího cíle
v Zázrivé ovšem došla jen menší skupina, ostatní déšť zahnal do
bližší Štefanové.
Přes mírnou nepřízeň počasí se výlet vydařil, účastníci pojali
útrapy cesty s humorem. Už teď se těšíme na další akce. Pokud
byste se chtěli přidat, podívejte se na www.kctnovyjicin.cz.

Výstup na Chleb – v pozadí Veľký Kriváň.

Foto: Ivan Čejka

Školičky bruslení na Zimáku
Milan Urban
Jakub Jarolím (vpravo) vybojoval na světovém šampionátu bronz.
Foto: archiv KVS Laguna

Kuželkářům začíná sezona
Iva Volná, předsedkyně oddílu
Novojičínští kuželkáři zahájí ve čtvrtek 10. září novou sezonu.
Nastupovat budou v meziokresní soutěži čtyřčlenných družstev,
kde se utkají se soupeři z Bílovce, Frenštátu pod Radhoštěm, Kelče
a Oder. Naši postaví dva mužské a ženský tým. Své domácí zápasy
budou hrát ve středu a ve čtvrtek. Více informací najdete na
www.kuzelkynj.cz.

Házenkářský kolotoč startuje
Jakub Janíček, manager oddílu
A je to tady! Házenkářům Tělovýchovné jednoty Nový Jičín začíná
nová mistrovská sezona. V neděli 6. září se rozjede kolotoč zápasů,
které se odehrají ve zdejší hale ABC. Po náročné fyzické přípravě
se během jediného dne představí šest týmů našeho oddílu:
8.30 hod. – mladší žákyně: TJ Nový Jičín – Sokol Poruba „B“,
10.00 hod. – starší žákyně: TJ Nový Jičín „B“ – SC Bohumín „B“
11.30 hod. – starší žákyně: TJ Nový Jičín „A“ – HC Hlučín
13.00 hod. – mladší žáci: TJ Nový Jičín – KH Kopřivnice
14.30 hod. – starší žáci: TJ Nový Jičín – KH Kopřivnice
16.00 hod. – muži: TJ Nový Jičín – Sokol Klimkovice
Zveme všechny příznivce házené a budeme rádi, když nás přijdete
podpořit. Více informací najdete na www.novyjicin-hazena.cz.

Novojičínský zpravodaj

Bruslení je zdravé, posiluje nohy, trénuje rovnováhu, obratnost,
nervosvalovou koordinaci a otužuje. Proto bychom chtěli, aby se
všechny děti z Nového Jičína a okolí naučily bruslit. Od září pro
ně otevíráme Školičky bruslení, ve kterých si děti jakéhokoliv věku
mohou osvojit základy techniky bruslení – naučí se, jak bezpečně
padat i vstávat na ledě, rozjet se i efektivně brzdit, dozví se, jak
trénovat rovnováhu, to vše hravou formou. První kurz začne v úterý
15. září. Brusle lze zapůjčit v nové, dobře vybavené půjčovně. Více
informací najdete na webu www.zimaknj.cz.

Sportovní pozvánka
• Florbalový O-Cup 2015 se blíží!
Dvaadvacátý ročník florbalového turnaje Novojičínský O-Cup
2015 se uskuteční v sobotu 10. října v tělocvičnách Základní
školy Komenského 66. Turnaj, pořádaný za podpory města
Nového Jičína, je určen široké veřejnosti a hraje se ve třech kategoriích. První tvoří junioři (chlapci do 15 let), která má ještě podkategorii benjamínků (chlapců do 10 let), druhou děvčata a třetí
kategorii představují senioři (chlapci nad 15 let ). Zájemci mohou
svá družstva přihlašovat již od 1. září na www.o-cup.cz.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12.
15

Fotosoutěž čtenářů – 54. kolo
Ještě více fotografií než v předchozím měsíci znamenalo ještě větší problém při hodnocení. Považte: čtyři snímky ukazují duhu nad
Novým Jičínem (z toho dva jsou pět let staré), sedm by sneslo společný název „obloha nad městem“. Jenže někdy lze stěží uhádnout,
nad kterým….. Znovu připomínám – představte si svůj záběr zredukovaný na plochu zhruba 10 krát 8 centimetrů nebo ještě menší.
Jedná se často o vskutku dobré snímky, nikoliv ale do podmínek naší soutěže. Nakonec vzešel výsledek, který by vtipálek mohl klidně
nazvat „meteorologickým“.
1. místo získává v letošním suchém a horkém létě osvěžující snímek Kateřiny Klapetkové.
2. místo patří Štěpánu Veverkovi za unikátní zachycení úderu blesku do nejvyššího komína v širokém okolí.
3. místo přece jen získává jeden z „duhových“ snímků, a to od Jiřího Vlčka.
Pavel Wessely

1. místo: Kateřina Klapetková

2. místo: Štěpán Veverka

Podmínky fotosoutěže:
Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho
města na e-mailovou adresu: njzpravodaj@novyjicin-town.cz do
15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu.
Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí zástupci
redakce Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme, jejich
autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze
jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
úpravou a použitím svého snímku k propagaci města.

3. místo: Jiří Vlček

Uzávěrka příštího čísla bude 19. září ve 12.00 hodin.
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