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Nový Jičín se bavil a vzpomínal při Slavnosti města
Více fotografií najdete na straně 7.

Foto: Marie Machková, Lenka Malinová, archiv MěKS
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města před několika
týdny změnilo pravidla pro vyplácení
finančních příspěvků spolkům, organizacím a jednotlivcům z rozpočtu města.
K vytvoření nového systému jsme přikročili z důvodu novelizace zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na přípravě
směrnice se podíleli úředníci městského
úřadu i zástupci všech politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu města. Všem za to patří velký dík.
Dosud město přispívalo na různé projekty prostřednictvím grantů,
dotací, darů, existoval příspěvek na ekologické vytápění a malé
domovní čistírny, další částky plynuly z odvodů z her a loterií. Tento
systém byl značně roztříštěný. Nyní jsme způsob vyplácení finanční
podpory nejen sjednotili, ale i zpřehlednili.
Směrnice definuje sedm programů, na které se dotace a návratná
finanční výpomoc z rozpočtu města poskytují. O peníze mohou
požádat organizátoři jednorázových sportovních a kulturních akcí
i celoročních volnočasových aktivit, provozovatelé sociálních služeb.
Majitelé nemovitostí mohou žádat o příspěvek na estetizaci domů,
vlastníci kulturních památek o peníze na obnovu a zachování objektů.
Domácnostem je určen příspěvek na vybudování malých domovních
čistíren odpadních vod a na ekologické vytápění v městské části
Kojetín.
O dotaci či návratnou finanční výpomoc je nutné žádat písemně.
Každou žádost posuzuje hodnotící skupina, složená ze zástupců
politických stran zastoupených v zastupitelstvu města. U většiny
programů je potřebné i doporučení odborné komise rady města.
Nakonec projdou žádosti schvalovacím procesem v radě a zastupitelstvu města.
Dotace samozřejmě musí být po svém využití řádně vypořádána.
Pokud přidělený finanční příspěvek nepokryje základní potřeby
některé organizace, bude vypsáno druhé kolo dotačního řízení –
týká se to zejména některých poskytovatelů sociálních služeb a sportovních klubů.
V roce 2016 by mělo být v jednotlivých programech rozděleno
téměř dvacet milionů korun. Přehled všech vyhlášených programů
města Nový Jičín včetně podmínek a povinných příloh je uveden na
webových stránkách i na elektronické úřední desce. Termín podávání
žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města je vymezen od 1. do
30. října 2015.
Jaroslav Dvořák

Sociální služby měly svůj den

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Čtvrté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 27. srpna
2015:
Zastupitelé schválili směrnici k poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města na podporu sportu, kultury,
sociálních oblastí, životního prostředí, volnočasových aktivit a na
obnovu kulturních památek a estetizaci objektů.
Patnáctá schůze Rady města Nový Jičín dne 9. září 2015:
Radní města schválili vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele
Technických služeb Nový Jičín.
Páté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 10. září 2015:
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti Rady města Nový
Jičín, o činnosti a hospodaření složky ProSenior a o revitalizaci sportovní haly a krytého bazénu. Schválili komunitní plán rozvoje sociálních
služeb na léta 2016–2019 a dotace organizaci Renarkon ve výši
40 tisíc korun, Charitě Nový Jičín 133 tisíc korun, Římskokatolické
farnosti Nový Jičín 200 tisíc korun, plaveckému klubu 350 tisíc korun,
klubu Laguna 475 tisíc korun, basketbalovému klubu 230 tisíc korun.
Schválili rozdělení příjmů z loterií za letošní druhé čtvrtletí: SVČ Fokus,
TJ Nový Jičín a oddíl volejbalu 119 466,34 koruny, hokejový klub
764 584,60 koruny, fotbalový klub 501 758,64 koruny, basketbalový
klub 286 719,22 koruny, Laguna 215 039,42 koruny, plavecký klub
95 573,07 koruny, oddíl házené, tenisu, stolního tenisu a lyžařský klub
47 786,54 koruny. Zastupitelé schválili provedení opravy silnice navazující na Hřbitovní ulici až po její křížení se silnici II/482 vedoucí do
Rybí. Schválili také poskytnutí daru nemocnici ve výši 59 992 koruny
na vybavení dětského oddělení. Zastupitelé rozhodli o prodeji obchodního podílu města v TV Beskyd za 100 tisíc korun a vzali na vědomí
stížnost občanů bydlících na Máchově a Bezručově ulici.

Naplánujte s námi letní kino!
Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic
Veřejné projednání záměru na využití areálu
letního kina se uskuteční ve čtvrtek 15. října od
15.30 hodin v aule zdejší radnice. Součástí akce
bude komentovaná prezentace návrhů na oživení
areálu, jež vytvořili studenti Vysoké školy báňské
– Technické univerzity v Ostravě. Cílem bude společně vybrat nejlepší
prvky či nápady ze zpracovaných vizualizací a doplnit je o náměty
občanů. Podněty, které budou mít největší ohlas, nechá radnice v příštím roce zahrnout do chystané projektové dokumentace na revitalizaci
území. Přijďte plánovat s námi, těšíme se!

Marie Machková, tisková mluvčí

činnost v Domově pro seniory Duha a Božena Svrčinová za stovky
hodin dobrovolnické práce s klienty Slezské diakonie.

Den sociálních služeb se šestnáctého září uskutečnil na Masarykově náměstí. Na šestém ročníku s podtitulem Vzájemně se
poznejme se představilo osmadvacet organizací nabízejících přes
třicet sociálních, zdravotních a úzce navazujících služeb. Podruhé
bylo součástí akce vyhlášení Dobrovolníka roku. Vedení města tímto
titulem oceňuje lidi, kteří nezištně pomáhají druhým.
„Před všemi, kdo pomáhají nemocným, osamoceným a sociálně
vyloučeným lidem, hluboce smekám. Vážím si vás a moc vám děkuji,“ řekla na adresu sociálních pracovníků místostarostka Blanka
Faluši.
Nejdůležitějším posláním bylo seznámit veřejnost se širokou
nabídkou sociálních služeb v našem městě. „Lidé se dověděli, jaké
se jim dostane pomoci, pokud se dostanou do složité životní situace,“ uvedla Daniela Susíková z odboru sociálních věcí.
Ocenění Dobrovolník roku obdržely tři ženy. Jana Havlíčková za
to, jak pomáhá klientům chráněného bydlení, Hnutí Duha, Brontosaurus a organizaci Člověk v tísni, Jana Karolová za dobrovolnickou

Božena Svrčinová (uprostřed) s klientkou Maruškou (na vozíku).
Foto: archiv Slezské Diakonie
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Naše náměstí je ve finále

Co nabídne Týden knihoven

Marie Machková, tisková mluvčí

Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Naše město postoupilo do finále soutěže Nejkrásnější náměstí
či náves. Vyhlásil ji dvouměsíčník a internetový portál Moravské
hospodářství ve spolupráci s Nadací Partnerství. Do zápolení se
přihlásilo jednasedmdesát měst a obcí z celé republiky. Odborná
porota vybrala k postupu do druhého kola čtyři návsi a pět náměstí.
Mezi nimi je i zdejší Masarykovo náměstí. Vítěze soutěže určí veřejnost. Hlasování probíhá do 15. října na webu http://moravskehospodarstvi.cz/article/souteze/nejkrasnejsi-namesti-ci-naves-hlaso
vani/.
Odborná porota složená z architektů a socioekonoma nehodnotila jen vzhled náměstí. Posuzovala také řešení dopravy, bezbariérovost prostoru, kvalitu použitých materiálů i to, jak se podařilo
skloubit historické stavby se soudobými prvky. Konečné výsledky
soutěže budou vyhlášeny 24. listopadu na konferenci Moravské
obce a města v Brně. Porotci zde zároveň udělí speciální ocenění
jednomu náměstí a návsi podle vlastního výběru.

Devatenáctý ročník Týdne knihoven proběhne od 5. do 9. října
také ve zdejší městské knihovně. Zcela noví čtenáři, kteří knihovnu
ještě nenavštěvovali, zde v tomto týdnu získají bezplatnou registraci.
Požádat o ni mohou v centrální knihovně na Husově ulici i v místních
pobočkách v Žilině, Straníku, Kojetíně a v Základní škole Jubilejní,
která je stejně jako ostatní určena dětem i dospělým. Současní čtenáři mohou využít amnestie a přinést zapůjčené knihy a časopisy,
aniž by museli platit penále za jejich pozdní vrácení. Více informací
o poskytovaných službách a otevírací době v centrální knihovně
a pobočkách zjistíte na www.knihovnanj.cz.

Dáte hlas vlakovému nádraží?
Novojičínský zpravodaj
Nový Jičín usiluje také o titul Nejkrásnější nádraží v České republice. Budova nádraží Nový Jičín-město, postavená v roce 1880
a v nedávné době nákladně opravená v původním duchu,
postoupila v letošním devátém ročníku soutěže mezi deset finalistů. Svůj hlas můžete zdejšímu nádraží odevzdat na webu
http://www.nejnadrazi.cz/hlasovani.php, SMS zprávou ve tvaru
NADRAZI NOVY JICIN MESTO, odeslanou na telefonní číslo
+420 736 300 202, nebo prostřednictvím hlasovacích archů
v Návštěvnickém centru. Hlasování skončí v sobotu 10. října. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 11. listopadu v sídle Senátu.
Více informací se dozvíte na www.nejnadrazi.cz.

Sběr nebezpečného odpadu
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Podzimní mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
proběhne v Novém Jičíně v těchto místních částech a následujících
termínech:
Stanoviště a termíny svozu v místních částech: Loučka – středa
7. října (od 15.45 do 16.00 hod. parkoviště u garáží MěÚ, od 16.00 do
16.15 hod. u věžáku č. 275 naproti pneuservisu, od 16.15 do 16.30
hod. u Koruny, od 16.30 do 16.45 hod. u správní budovy ZD), Kojetín
– středa 7. října (od 17.00 do 17.30 hod. křižovatka u autobusové
zastávky), Straník – středa 14. října (od 15.45 do 16.15 hod. nad
školou, od 16.15 do 16.45 hod. u prodejny Jednoty, od 16.45 do 17.30
hod. odbočka ke hřišti), Bludovice – středa 21. října (od 15.45 do
16.15 hod. čerpací stanice – Fojtství, od 16.15 do 16.45 hod. autobusová
zastávka u České školy, od 16.45 do 17.30 hod. bývalé čalounictví),
Žilina – středa 4. listopadu (od 15.45 do 16.15 hod. u hřiště, od 16.15
do 16.45 hod. Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), od 16.45 do 17.15
hod. U Škorňů (Pstruží potok), od 17.15 do 17.30 hod. Beskydská
(u skladu CO).
Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů doklad
k ověření jejich bydliště.

Na kávu s ředitelem strážníků
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Na kávu s ředitelem zdejších strážníků mohou přijít občané na služebnu městské policie. Cílem je pomoci odstranit bariéry, změnit nahlížení veřejnosti na práci strážníků a navodit atmosféru porozumění.
Při osobním setkání si obě strany mohou vyjasnit pohledy na řešení
záležitosti a občané uplatnit své podněty a nápady. Nad šálkem dobré
kávy se lidé budou moci setkat s ředitelem městské policie, případně
i s rajonovými strážníky. Schůzky budou probíhat vždy první úterý
v měsíci od 8.00 hodin. Občané si je mohou domluvit osobně, telefonicky, e-mailem nebo přes facebook.

Přibyly nové kontejnery
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Deset nových barevných kontejnerů na plasty letos přibylo v našem
městě. Bezplatně je sem umístila společnost EKO-KOM. Cílem projektu, na němž spolupracuje s Moravskoslezským krajem, je usnadnit
lidem třídění odpadů a tím zvýšit množství vytříděných plastů.
Průzkumy ukazují, že pro lidi je v tomto ohledu nejdůležitější vzdálenost ke kontejnerům. Čím hustší je síť odpadových nádob, tím je
třídění pro občany pohodlnější a raději se do něj zapojují. Loni každý
obyvatel našeho kraje vhodil do barevných kontejnerů v průměru jednačtyřicet kilogramů papíru, skla, nápojových kartonů a plastů.
Deset nových nádob na plasty nechala zdejší radnice umístit tam,
kde dosavadní kontejnery bývaly přeplněné nebo zcela chyběly. Při
hledání vhodných lokalit významně pomohly podněty občanů. Věříme,
že větší počet barevných nádob povede k ještě důslednějšímu třídění
odpadů.

Novojičínský zpravodaj
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Babí léto v korunách stromů

Akci s názem Babí léto v korunách stromů uspořádalo Rodinné
centrum Mozaika dvanáctého září pro celé rodiny, zejména děti.
Do korun stromů se za doprovodu zkušených arboristů podíval
skoro každý, a nejen to. Na zemi byly pro děti připraveny výtvarná
dílnička a malování na obličej. Všichni si to užili a kdyby se sluníčko neuchýlilo ke spánku, zůstali by déle.
Text a foto: Zuzana Rosová

Horní – Dolní v Bludovicích
Petr Brandejs
Netradičně v září – přesněji druhou zářijovou sobotu – uspořádal
Osadní výbor v Bludovicích tradiční utkání fotbalistů z „horního“
a „dolního“ konce této místní části. Nejprve se poprvé utkali junioři
do patnácti let, poté muži.
Juniorský zápas vyhráli na penalty Dolní, zápas mužů skončil vítězstvím Horních. Pro děti byly po celé odpoledne zajištěny atrakce.
Večer se všichni bavili na taneční zábavě se skupinou Věšák, členové
osadního výboru zajišťovali občerstvení svépomocí.
Akce osadního výboru podporované městem, obnoveným fotbalovým klubem TJ Sokol Bludovice a dětským klubem Obluda výrazně
pomáhají společenskému životu v této části města. Již nyní zveme
na Kateřinskou zábavu, která se uskuteční v sobotu 21. listopadu
v restauraci Boss.

Chodec šlapal napříč Českem

Dejme dětem rodinu!
Martina Lazaridisová, psycholog
Do kampaně nazvané Dejme dětem rodinu se zapojila zdejší rodinná
a manželská poradna, která je detašovaným pracovištěm Centra
psychologické pomoci v Karviné. Záměrem je hledat náhradní rodiny
dětem, o které se jejich biologičtí rodiče z různých důvodů nemohou
starat. I nadále přetrvává potřeba dlouhodobých pěstounů, kteří by
mohli dětem poskytnout rodinné zázemí až do jejich dospělosti.
Pokud máte odrostlé vlastní děti, s výchovou máte zkušenosti, přijímáte děti takové, jaké jsou, respektujete jejich potřeby a názory,
umíte naslouchat, jste trpěliví a tolerantní a v neposlední řadě máte
smysl pro humor, kontaktujte naši poradnu na telefonním čísle
777 499 633. Poskytneme vám více informací o pěstounské péči
a dětech, které v náhradních rodinách vyrůstají. Zároveň vás zveme
na Den otevřených dveří naší poradny, který se uskuteční v úterý
27. října od 9.00 hodin. Součástí programu bude beseda pro zájemce
o náhradní rodinnou péči, která proběhne v 16.00 hodin.

Den bez aut s dopravou zdarma
Marie Machková, tisková mluvčí
Naše město se připojilo k mezinárodnímu Dni bez aut, který byl
součástí Evropského týdne mobility. Dvaadvacátého září zde lidé
mohli zdarma cestovat městskou dopravou. Její bezplatné využití
mělo přimět motoristy, aby alespoň v tento den nechali auta doma.
„Chtěli jsme poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit
omezování automobilismu zejména v centru města. A motivovat
občany, aby se dopravovali do města ekologickým způsobem. Na
kole, pěšky nebo městskou hromadnou dopravou,“ uvedla za organizační tým Ivana Petruchová z odboru majetku, rozvoje a investic.
O čtyři dny dříve proběhl na Masarykově náměstí dopravně bezpečnostní program, propagující tuto akci i ekologický způsob dopravy.
„Lidé se mohli seznámit s Nordic walkingem, prohlédnout si elektroskútr městské policie a promo autobus městské dopravy. Proběhla
prezentace jízdních kol, jízda zručnosti na koloběžkách a in-line bruslích. Svůj informační stánek tady měl BESIP,“ řekl cyklokoordinátor
města Bohumil Pobořil.

Konec prázdnin v Loučce
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru
Na osmdesát dětí, rodičů a přátel přišlo osmadvacátého srpna do
chovatelského areálu v Loučce, kde se za slunečného počasí konala
akce s názvem Ukončení prázdnin. Pořádající místní spolek chovatelů
pro ně připravil deset zábavných i motivačních soutěží včetně střelby
ze vzduchovky. Program velmi oživil skákací hrad, ale zejména výborný
klaun Pepíno, který tři hodiny bavil děti i dospělé hrami a soutěžemi.
Poté, co děti dostaly od pořadatelů „něco na zub“, podívaly se na filmovou pohádku. Téměř všechny se zúčastnily oblíbené večerní stezky
odvahy se závěrečným hledáním pokladu a odnesly si balíček sladkostí
a hračku. Krásná akce se uskutečnila za finanční podpory města.

Kojetín oslavil tradiční hody
Jitka Rakušanová

Třináctého srpna – v tropickém dni, kdy teploměr ukazoval
pětatřicet stupňů ve stínu – procházel naším městem na své
cestě napříč republikou sedmadvacetiletý chodec Miroslav
Bašek. Z nejzápadnějšího bodu v Krásné do nejvýchodnějšího
v Bukovci urazil za dvaadvacet dnů vzdálenost 835,21 kilometru.
Chůze mu trvala 243,3 hodiny, s pětatřicetikilovým batohem na
zádech nachodil denně v průměru 37,96 kilometru.
Text Jan Kopera, foto archiv Miroslava Baška
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Kojacké hody, pořádané už po několik generací, se o druhém zářijovém víkendu konaly v místní části Kojetín. V sobotu pozval osadní
výbor ve spolupráci se sportovním klubem všechny příchozí na zábavné odpoledne pro děti a večerní sousedské posezení. Pro děti byly
připraveny skákací hrad, netradiční soutěž o nejhezčí vlastnoručně
nazdobený hodový koláček a společenské hry s Ivem s Kubou.
V neděli se před rekonstruovanou kapličkou Panny Marie uskutečnila
mše za žijící a zemřelé občany, za doprovodu dechové kapely Starojičané. Vrcholem svátečních dnů byla výstava dobových fotografií,
na které si lidé mohli prohlédnout Kojetín, Čerťák a významné okamžiky života obce z doby o několik pokolení zpět. Více informací o dění
v obci se dočtete na www.kojetinnj.cz.
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Střípky ze školních lavic

Nález stříkačky je nepřekvapí

Dopisovatelé Novojičínského zpravodaje

Lucie Březinová, vedoucí zařízení

• projekt s názvem Jazykovou gramotností ke konkurenceschopnosti probíhá v novém školním roce v Základní škole Komenského 68. Učitelé se zúčastnili intenzivního jazykového
vzdělávání v jihoanglickém přímořském letovisku Bournemouth,
žáci se budou v říjnu vzdělávat a zároveň poznávat jižní Anglii
a Londýn.
• na dobročinnost se zaměřili žáci Základní školy Tyršova. Během
slavnosti města prodávali panenky ve svém stánku před baštou
městského opevnění. Kdo si některou z nich koupil, přispěl na
zlepšení životních podmínek seniorů trpících Alzheimerovou
chorobou. Chlapci a děvčata utržili bezmála čtyři tisíce korun.
• žáci oboru Reprodukční grafik ze Střední odborné školy Educa
zkrášlili svými kresbami zdi Mateřské školy Karla Čapka. Tamní
schodiště proměnili v nádhernou pohádku. Malým předškolákům
se výmalba líbí.

V souvislosti s nálezy použitých injekčních stříkaček v našem
městě a souvisejícím nebezpečím uspořádali pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Bunkr preventivní program pro své klienty, kteří tráví mnoho času venku.
Cílem bylo poradit mladým lidem, jak postupovat při nálezu
injekčních stříkaček a snížit tak riziko neodborné manipulace.
Zároveň jsme klienty poučili, co dělat v případě poranění. Představili jsme také digitální mapu, na které městská policie zachytila
místa nálezů. Většinu přítomných takové množství nalezených
injekčních stříkaček překvapilo.
Programu se zúčastnilo deset klientů, z toho jediný měl o této
problematice povědomí a věděl, jak se v popisovaných situacích
zachovat. Klub Bunkr patří mezi zařízení poskytující preventivní
služby, obdobné aktivity patří kromě jiných do jeho stálé nabídky.

Prázdniny mezi knihami
Beáta Plášilová, knihovnice
Zábavný a vzdělávací program s názvem Prázdninové čtvrtky
v knihovně zpestřil novojičínským dětem letní měsíce. Každý čtvrtek
se dětské oddělení na dvě hodiny proměnilo na tvořivou dílnu, kde
malí návštěvníci vyráběli ozdobné brože z filcu, tašky z triček
a někteří i poprvé šili na šicím stroji.
Neméně zajímavá a navíc poučná byla přednáška strážníků o tom,
jak se chovat o prázdninách. Navštívili jsme také Klub rodáků a přátel města v jeho sídle na baště městského opevnění, kde se děti
dověděly zajímavosti z historie Nového Jičína. Při jedné z besed
jsme zprostředkovaně zavítali do africké Tanzanie, příznivci zumby
tančili na zahradě knihovny. Závěr patřil tak trochu přípravě na
školu. Děti si prostřednictvím her a kvízů procvičily paměť. Všech
šest letních setkání bylo plně obsazeno. Nabídku využilo bezmála
sto třicet dětí. Některých akcí se zúčastnili i jejich rodiče.

Budoucí grafici vyzdobili schodiště Mateřské školy Karla Čapka.
Foto: Jarmila Šimurdová

Slezskem bez hranic
Vlasta Čejková
Slezské Beskydy výletníci neprávem často opomíjejí. Zdejší Klub
českých turistů se rozhodl to napravit a uspořádal do těchto míst
autobusový zájezd. První zářijovou sobotu vyrazilo téměř devadesát
turistů do polské Ustroně.
Odtud zdatnější turisté pěšky vystoupali na Velkou Čantoryji,
ti pohodlnější zdolali kopec za pomoci lanovky. Velká Čantoryje
drží několik nej: s 995 metry nad mořem je nejvyšším vrcholem
Slezských Beskyd, stojí na ní devětadvacet metrů vysoká rozhledna,
která je nejvýchodněji položená v Česku a nejvýše umístěná ve
Slezsku. Podobně jako k českému Blaníku se k ní váže legenda
o spících rytířích.
Z Velké Čantoryje jsme šlapali dál k chatě na Čantoryji, přes Goru
a Ostrý vrch do Vendryně, kde končila nejkratší trasa. V lokalitě
Vápenka ve Vendryni se dochovaly zbytky dvou vápenných pecí,
kde do roku 1956 vypalovali vápno pro Třinecké železárny. To už
byl jen kousek do Třince, cíle našeho putování.
Chcete-li se k nám přidat, podívejte se na www.kctnovyjicin.cz.

Poděkování
Děkuji pracovníkům Stromu života za veškerou
pomoc, péči a porozumění, které poskytli mně a mému
manželovi v nejtěžších životních chvílích.
Jana Studená s rodinou

Novojičínský zpravodaj

V dětském oddělení knihovny bylo také o prázdninách živo.
Foto: René Lossmann

Pomozte, darujte potraviny!
Novojičínský zpravodaj
Krajská sbírka potravin se uskuteční od pondělí 12. října do
pátku 16. října ve zdejším Žerotínském zámku. Výtěžek akce,
pořádané u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby,
získají uživatelé služeb Charity Ostrava. Dárci mohou přinést
trvanlivé potraviny před datem spotřeby (cukr, olej, luštěniny,
konzervy všeho druhu, těstoviny, rýže, paštiky, čínské polévky,
sirupy, čaje, cukrovinky pro děti). Naopak nevhodné jsou domácí
výrobky (marmelády, kompoty), čerstvé potraviny, vajíčka a jiné.
Potraviny lze odevzdat na adrese Žerotínský zámek v Novém
Jičíně, 28. října 12, v pokladně muzea vždy od 8.00 do 12.00
hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Další informace podají Vlastimil
Pastorek a Dagmar Štěpánová na telefonu 556 701 156.
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Vznikla nová logopedická třída
Jarmila Šimurdová, ředitelka
Druhou logopedickou třídu otevřelo v novém školním roce odloučené pracoviště Mateřské školy Máj na Vančurově ulici. Důvodem
je rostoucí počet dětí s vadami řeči a zvýšený zájem rodičů.
Každou třídu navštěvuje nejvýše čtrnáct dětí, které vyučují tři odborně proškolení pedagogičtí pracovníci. Program a vzdělávací nabídka
odpovídají běžné mateřské škole s důrazem na rozvoj řečových
dovedností. Proto je každodenní vzdělávací program obohacen
o logopedickou reedukaci, prevenci a komplexní péči. Děti, které již
zvládnou správnou výslovnost všech hlásek, mohou přejít do některé
z běžných tříd v téže mateřské škole.
Vzhledem k omezenému počtu míst mateřská škola přijímá do
logopedických tříd přednostně děti s trvalým bydlištěm v Novém
Jičíně. Žádosti o umístění dítěte pro příští školní rok 2016/2017 mohou
rodiče podávat v době jarního zápisu dětí do mateřských škol. Přítomný logoped posoudí, zda je lépe zařadit dítě do běžné nebo logopedické třídy. Vhodné je přiložit k žádosti doporučení pediatra.
Zájemci o umístění dítěte do logopedické třídy nebo o konzultaci
se mohou obrátit na ředitelku Mateřské školy Máj Jarmilu Šimurdovou
nebo vedoucí učitelku Mateřské školy Vančurova Janu Vrbovou.
Potřebné kontakty najdete na www.msmaj.estranky.cz.

dvě seče ročně. Také pletí záhonů je kvůli obrovským plochám méně
četné než na sídlišti nebo v parku.
Větší péče náleží obloukům s hřišťovým trávníkem, sloužícím ke
slunění a piknikům, jež budou sečeny osmkrát ročně, aby bylo příjemné si tady rozložit deku a relaxovat. Náhradní výsadbu uhynulých
stromů a keřů provede realizační firma na vlastní náklady a v nejkratším
možném čase podle dostupnosti rostlinného materiálu.
Množství kultivarů dřevin vysazených v lesoparku, zejména stromů
a růžovitých rostlin, může našemu městu závidět leckteré arboretum.
Orientaci mezi nimi lidem usnadní připravované umístění jmenovek
s názvy jednotlivých dřevin. Plánujeme také dosadby trvalek.
Některým rostlinám se na Skalkách daří velmi dobře, například
levandulím, třezalkám, řebříčkům, šantám nebo vrbinám. Jiným,
třeba vlčím bobům, zdejší prostředí neprospívá, a proto po konzultaci
s autorem projektu – předním zahradním a krajinným architektem
Ivarem Otrubou – tento druh nahradíme jinými trvalkami.

První rok Lesoparku Skalky
Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
Loni v říjnu byl otevřen Lesopark Skalky. Rozlohou i množstvím
dřevin, jichž tady bylo vysazeno přes třináct tisíc, je to v moravském
měřítku ojedinělý projekt. Ale má i svá úskalí. Během zimy a jara
některé rostliny uhynuly, další dřeviny zahubilo extrémně horké a suché
léto.
Údržba rostlin v prvních letech po výsadbě je vždy těžká. Naše
město proto požadovalo, aby firma Gabriel, jež zakázku získala, zeleň
nejen založila, ale v souladu se smlouvou zajistila i dvouletou údržbu.
S ohledem na schválené finanční prostředky ji radnice zadala
v nejmenší možné míře.
Lesopark ale přechází z městské zeleně ve volnou krajinu, a tomu
odpovídá údržba. Na velké části ploch je louka, na níž proběhnou

Lesopark Skalky je jedinečný rozlohou, výsadbou i druhou pestrostí rostlin.
Foto: Kateřina Kuželová

Odhalili pamětní desku malíři Eduardu Veithovi
V roce devadesátého
výročí úmrtí novojičínského
rodáka, malíře Eduarda Veitha, byla pátého září během
Slavnosti města odhalena
jeho pamětní deska. Umístěna je na budově městského úřadu na Divadelní ulici,
dříve zemského soudu, vedle původního vstupu na Tyršově ulici. Právě zde byla
nedávno objevena jeho raná
práce – stropní fresky.
Pamětní deska Eduarda Veitha je v pořadí pátou, kterou
Klub rodáků a přátel města
od roku 2007 osadil za
finančního přispění městského úřadu. Výtvarnou
podobu jí vtiskla Šárka Hyklová, která je rovněž autorkou pamětní desky Eduarda Orla na Křižíkově ulici. S invencí sobě vlastní
použila pro tvar desky dekorativní rámování medailonů ze zmíněné fresky Eduarda Veitha. Zdařilé sochařské zpracování Veithova
portrétu vychází z jeho malířských podobizen.
Text Jan Zemánek, foto Radek Polách a Pavel Wessely
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Ohlédnutí za 22. Slavností města Nového Jičína

Foto: Marie Machková, Lenka Malinová, archiv MěKS
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Výročí novojičínské státní správy
Karel Chobot, Státní okresní archiv

...a jeho poslední soudci v roce 1948.

Anton von Fleschenberg, první prezident Krajského soudu v Novém Jičíně…
Foto: Státní okresní archiv NJ

V roce 1998 jsme si v Novojičínském zpravodaji připomínali sté
padesáté výročí revolučních událostí roku 1848, které ve svých
důsledcích změnily Evropu a s konečnou platností ji vymanily z feudálního zřízení. Revoluční rok přinesl našim zemím v rámci tehdejší
rakouské monarchie postátnění veřejné správy a zrušení poddanství.
Zanikla stará patrimoniální správa a v duchu nové ústavy postupně, od nejnižších článků se utvářely státní orgány. Vrchnostenské
úřady přestaly vykonávat státní správu v první instanci, v roce 1849
byly císařským nařízením zřízeny okresní soudy a politické okresy
s okresním hejtmanstvím – vznikly soudní okresy Fulnek, Příbor
a Nový Jičín, spadající pod politický okres Nový Jičín, kde rovněž
sídlil krajský soud.
V té souvislosti připomeňme, že se Nový Jičín od středověku
nacházel v oblasti právního okruhu severoněmeckého (magdeburského) a v nejasných případech se obracel pro právní poučení do
Hlubčic ve Slezsku a v letech 1562–1754 do Olomouce. Za každé
soudní ponaučení město platilo dvanáct bílých grošů českých
a čtyři denáry.
Městu samotnému náleželo právo vykonávat nižší soudnictví.
Rychtář s konšely vedli soudní knihu, ostatní městské knihy spravovala městská rada v čele s purkmistrem, kterou tvořilo čtyři až
pět lidí a byla každoročně na Hromnice – tedy 2. února – za účasti
zástupce vrchnosti obnovována. Rada pečovala o pořádek a čistotu

Foto: soukromá sbírka Karla Váhaly

ve městě, dohlížela na cechy, kontrolovala řemeslníkům míry a váhy
a starala se o údržbu městských bran, hradeb a cest.
Ke správní autoritě města přispělo právo pečetit červeným
voskem, které Novému Jičínu roku 1543 udělil císař Ferdinand I. Vyšší soudní pravomoc zde náležela vrchnosti. Hrdelní pravomoc město použilo v letech 1583, 1592, 1594, 1595 při upálení
obětí podezřelých z čarodějnictví. Při soudních reformách za vlády
císařovny Marie Terezie v roce 1754 se z městského hrdelního
soudu stal soud kriminální.
Nová organizace soudnictví začala platit 1. července 1850, kdy
v Novém Jičíně vznikl jak okresní, tak zemský soud, do jehož
obvodu patřily soudní okresy Frenštát, Fulnek, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Město Libavá, Místek, Moravská Ostrava, Nový Jičín, Příbor, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziřičí a Vsetín. Při další
reorganizaci v roce 1855 byl k obvodu přidělen okresní soud Bystřice pod Hostýnem. Změnil se i název – ze zemského se stal krajský.
Tento stav přetrval do německé okupace, po osvobození byl obnoven stav k 29. září 1938. Podle zákona o územní organizaci krajských
a okresních soudů v roce 1948 zanikl k 1. lednu 1949 v Novém
Jičíně krajský soud, který naopak vznikl v Ostravě.
Zemské nebo krajinské, od roku 1855 krajské soudy byly označovány jako sborové soudy první stolice a působily jako nadřízená
instance soudů okresních. V jejich čele stál prezident, popřípadě
i viceprezident. U soudu působil potřebný počet radů, soudních
tajemníků a adjunktů a pomocného personálu. Krajský soud fungoval jako kolegiální instituce ve tříčlenných nebo čtyřčlenných
senátech v čele s předsedou.
V Novém Jičíně byl prvním prezidentem, tehdy ještě zemského
soudu, jmenován Anton von Fleschenberg (1850–1855), po něm
následovali prezidenti již krajského soudu Ferdinand Koller
(1855–1861), Ignaz Bielko (1861–1867), Emanuel Poleschensky
(1867–1871), Johann von Chmelarz (1871–1883), Ignaz Franz
Czibulka (1883–1894), Gustav Keidosch (1894–1897), Adalberth
Krayatsch (1897–1905), Emanuel Neubauer (1905–1907), Albert
Stegmann (1907–1914), Heinrich Wentruba (1914–1915), Bernhard
Günzburg (1915–1919), Rudolf Pecival (1919–1923), Emil Březina
(1923–1928), František Šacha (1929–1934) a Oskar Stibinger
(1934–1938).

Anton Schimak – Moravský Babinský
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Naše město se v minulosti zasloužilo o spravedlivé potrestání
několika těžkých zločinců. Například roku 1612 byla na zdejším
náměstí za padělání peněz sťata Ludmila Melicharová. Na stejném
popravčím místě v roce 1719 zaplatil životem za své zločiny zbojník
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Jura Gajdůšek. V roce 1835 se konala další poprava – novojičínská
spravedlnost odsoudila starojického občana Skarkeho, jenž řádil
v lesích u Starojické Lhoty. Uplynulo dalších dvaapadesát let, než
byl potrestán další těžký zločinec.
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Jmenoval
se
Anton Schimak
a pocházel z Nových Sadů u Oder.
Vystudoval osm
tříd a vyučil se
soukenickému
řemeslu. Práce mu
ale nevoněla, od
mládí měl sklony
ke krádežím.
Svědčí o tom
jeho několikeré
potrestání do dvacátého roku života. Dne 4. května
1881 jej za opakovanou krádež odsoudili v Novém
Jičíně k šestiletému těžkému žaláři. Trest si odpykal
ve věznici na Mírově. Po návratu
z vězení si v Opavě koupil revolver
ráže 12 milimetrů
a poté u obchodníka C. Do razila
další revolver poAnton Schimak ve vězeňském oblečení.
dobného kalibru.
Foto: Muzeum Novojičínska
Pak odjel vlakem
z Opavy do Svinova.
V pátek 13. května 1887 začalo Schimakovo řádění na severní
Moravě loupežným přepadením fary ve Slezské Ostravě. Zde slovně zaútočil na kněze Jana Bittu. Chtěl po něm peníze, poté jej
střelil do břicha. Následující den přišla další smutná zpráva
o mrtvém Josefu Karnovském z Lubojat ve Slezsku. Jeho tělo bylo
nalezeno v lese mezi Novou Vsí a Zábřehem.
Další týden v neděli byly nedaleko místa první vraždy objeveny
další tři oběti. Byli to manželé Josef a Anežka Magerovi a tesař
Ferdinand Buroň. V Moravské Ostravě a širokém okolí vypukla
panika. Všichni tušili, že vrahem je Anton Schimak, na kterého
Krajský soud v Novém Jičíně vydal zatykač. Zatímco vojáci s četníky prohledávali oblast Hulváků, Anton Schimak se opět objevil
v Odrách. Starého domkáře Františka Valcla revolverem střelil do
hlavy, ukradl mu peníze a utekl do nedalekého lesa.
Schimak dále loupil v Rudolci na Šumpersku, posléze se přesunul
do mohelnického okresu. Zde se 1. června 1887 dokonce pokusil
přepadnout kočár, v němž cestovali správce mírovské věznice
Axmann s chotí. Přepadení se naštěstí ubránili. Další smrtelnou
obětí byl pekařský tovaryš Antonín Kazílek, kterého Schimak
zastřelil 7. června 1887 u obce Lešná. V noci z 11. na 12. června
spáchal zločinec další krádež v Odrách. U kupce Josefa Vladaře
odcizil množství kapesních nožů, kolků a peněz. O Schimakově
řádění obsáhle referoval tehdejší dobový tisk. V Ostravě mu lidé
říkali Šimák – jeho jméno se stalo současně nejhorší nadávkou.
Následně hledaný vrah Schimak navštívil město Lipník nad
Bečvou, kde se setkal s bývalým spoluvězněm Šubrtem. Pak putoval ještě do Lanškrouna, kde spáchal několik dalších krádeží. Při
cestě zpět jej konečně zadrželi. Stalo se tak 27. června 1887 po
telefonátu místní hostinské. Překvapeného hosta zajistili velitel
četnické strážnice v Moravské Červené Vodě František Frey a četař
Geissler. Ozbrojení a s nasazenými bodáky jej zpacifikovali a zajistili
u něj podezřelé věci včetně dvou revolverů, předmětů oloupených
nebo zabitých obětí. Navíc u něj našli také seznam zámožných
občanů s adresami.
U krajského soudu v Chrudimi jej neprodleně identifikovali dozor-
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ce mírovské věznice Antonín Faltínek a další svědkové. Odsud
Schimaka deportovali ke Krajskému soudu v Novém Jičíně. Ve
zdejší věznici jej vsadili do cely číslo 33 ve třetím poschodí, kde
byl nejen uvězněn, ale pro jistotu i připoután půldruhého metru
dlouhými okovy. V průběhu sepisování obžaloby se choval zarputile
a tvrdošíjně.
První výslech vraha Antona Schimaka zvaného Šimák proběhl
12. srpna 1887 v budově Krajského soudu v Novém Jičíně za předsednictví prezidenta Ignáce Czibulky. Obžalobu zastupoval státní
návladní Dr. Vyhnánek, obhájcem byl Dr. Bernhard Otto. Po šesti
dnech přelíčení byl proces 19. srpna 1887 ukončen. Za účasti velkého množství osazenstva porota o půl deváté vynesla rozhodnutí,
jež znělo: „vinen“. Soudní dvůr poté vyhlásil rozsudek – trest smrti
provazem. Schimak ho vyslechl klidně a zcela lhostejně, bez emocí.
Soud se rozhodl nedoporučovat odsouzenému císařskou milost.
Verdikt poslal ke stvrzení Jeho Veličenstvu císaři Františku
Josefu I. Vrah Schimak napsal na rozloučenou jen krátký dopis
sestře do Oder. K činům se ovšem nedoznal.
Kvůli exekuci přijel do Nového Jičína z Vídně kat Rudolf Seyfried.
Den před popravou postavil se třemi pacholky šibenici. Popravě
oběšením raubíře Schimaka v zahradě novojičínské věznice 1. října
1887 údajně přihlíželo mnoho lidí. Před popravou bylo prodáno
na dvě stovky vstupních lístků. Přítomni byli také reportéři novin
z Olomouce, Ostravy, Opavy, Brna a Vídně. Byla to velká událost.
Přihlížející vznášeli proti odsouzenci hlasité kletby, odsouzený
však mlčel. Kat vložil Schimakovi na krk oprátku a po čtyřech
minutách byla poprava dokonána.
Na závěr kooperátor Anton Pavlik promluvil k přítomným a politoval nedostatek pokory vraha Schimaka, který před popravou
nejevil žádné známky lítosti nad svými činy. Poté všichni poklekli
a pomodlili se Otčenáš. Následně byl soudní dvůr vyklizen.
Mrtvé Schimakovo tělo viselo ještě několik hodin na šibenici.
Soudní sluha přítomným rozdal písemnou zprávu o odsouzencově
životě a trestu v českém a německém jazyce. Početné shromáždění
před soudní budovou se pak rozešlo. Mozek popraveného Antona
Schimaka byl odeslán do Vídně k vědeckému prozkoumání a jeho
tělo bylo pohřbeno v horní části původního hřbitova dnešních
Janáčkových sadů.
Tak skončil život jednoho z největších civilních masových vrahů
devatenáctého století, kterému přezdívali Moravský Babinský.

Budova Krajského soudu v Novém Jičíně kolem roku 1886.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Říjen 2015
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ 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? Přece vůbec nic! Režie: Jakub
Nvota. Hrají: Kamila Magálová, Marián Geišberg. Předplatné skupiny D.
■ Pátek 16. října v 18.00 hod. • MUZIKÁLOVÉ NEBE • Muzikálové
melodie a nesmrtelné šlágry v podání předních sólistů Městského divadla
Brno – Petra Štěpána, Lukáše Vlčka, Jany Musilové, Ivany Odehnalové.
Předplatné skupiny S.
■ Středa 21. října v 19.00 hod. • HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA • Koncert
originálního a nezaměnitelného tělesa české i mezinárodní hudební scény.
■ Čtvrtek 22. října v 19.00 hod. • Franz Lehár: VESELÁ VDOVA •
Skvost světové operetní tvorby. Režie: Karla Štaubertová. Hrají: Katarína
Jorda Kramolišová, Zdeněk Kapl a další. Předplatné skupiny A.
■ Pondělí 26. října v 18.00 hod. • LiStOVáNí.cz: DOBRÝ PROTI SEVERÁKU (Daniel Glattauer) • Emmi chtěla přes internet zrušit předplatné
časopisu. Kvůli překlepu ale její e-mail dostane Leo. Hrají: Lukáš Hejlík,
Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Věra Hollá.
■ Čtvrtek 29. října v 19.00 hod. • Tomasz Jachimek: KOLEGA MELA
GIBSONA • Druhořadý herec provinčního divadla je zatčen za loupežné
přepadení banky a vyslýchán policií. One man show Martina Trnavského.
Režie: Jakub Nvota. Předplatné skupiny P.
Připravujeme:
■ Středa 4. listopadu v 19.00 hod. – malý sál • ALTISSIMO SAXQUARTET • DANIEL TROSZOK – sopran saxofon, LUKÁŠ KOLEK –
alt saxofon, JIŘÍ POHANKA – tenor saxofon, MATÚŠ TOMALA – baryton
saxofon. Kruh přátel hudby.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ Pondělí 5. října – úterý 6. října v 17.30 hod. • WILSONOV • Česká
detektivní komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dykem v hlavních
rolích. Přístupné bez omezení, 115 min.
■ Pondělí 5. října ve 20.00 hod. • 2D
■ Úterý 6. října ve 20.00 hod. • 3D
■ Středa 7. října v 17.30 hod. • 3D • EVEREST • Pravdivý příběh odvážného výstupu expedice na nejvyšší vrchol světa, přenesený na filmové
plátno. Dobrodružný/drama. Do 12 let nevhodné, 121 min., titulky.
■ Středa 7. října ve 20.00 hod. • 3D • 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. Do 12 let nevhodné, 134 min., titulky.
OD ČTVRTKA 8. ŘÍJNA DO STŘEDY 21. ŘÍJNA BUDE KINO
Z TECHNICKO-PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENO.
■ Čtvrtek 22. října v 17.30 hod. • CESTA VZHŮRU • Horolezec Radek
Jaroš ve filmu o zdolávání vrcholů Země a života – na poslední z nejvyšších
hor světa K2, která mu chyběla do takzvané Koruny Himálaje. Dokument.
Do 12 let nevhodné, 100 min., česky.
■ Čtvrtek 22. října – pátek 23. října ve 20.00 hod. • PURPUROVÝ
VRCH • Domu na Purpurovém vrchu je lepší se vyhnout. Nezvané
návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou barvou okolní půdy a děsivými
tajemstvími. Gotický horor. Do 15 let nepřístupné, 119 min., titulky.
■ Pátek 23. října v 17.30 hod. • 3D
■ Sobota 24. října ve 20.00 hod. • 3D
■ Neděle 25. října ve 20.00 hod. • 2D • MUŽ NA LANĚ • Po povrchu
Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového obchodního centra přešel jediný člověk, a nikdo už jej nebude
následovat. Dobrodružný/životopisný/drama. Přístupné bez omezení,
123 min., titulky.
■ Sobota 24. října – neděle 25. října v 17.30 hod.
■ Čtvrtek 29. října – pátek 30. října v 15.30 hod. • HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 • Dracula ustoupil od striktní zásady ubytovávat v hotelu Tran-
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sylvánie pouze příšery. Mohou do něj i lidé a jemu se začíná docela dařit.
Animovaný/komedie/rodinný. Přístupné bez omezení, dabing.
■ Pondělí 26. října – úterý 27. října v 17.30 hod. • ZTRACENI V MNICHOVĚ • Devadesátiletý papoušek, který patřil Edouardu Daladierovi,
se na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce
2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Komedie/drama/psychologický. Přístupné bez omezení, 105 min, česky.
■ Pondělí 26. října – středa 28. října ve 20.00 hod. • POSLEDNÍ LOVEC
ČARODĚJNIC • Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic
v nové akční fantasy ukáže, že čarodějnice nejsou jen pouhá pověra.
Akční/dobrodružný/fantasy. Do 12 let nevhodné, titulky.
■ Středa 28. října ve 13.00 hod. • VĚČNĚ MLADÁ • Bio Senior. Ani ne
třicetiletá Adaline havaruje se svým autem a stane se zázrak – nejen, že
nehodu přežije, ale navíc už nikdy nezestárne ani o jediný den a žije dalších
osmdesát let. Romantické drama. Do 12 let nevhodné, 112 min., titulky.
■ Středa 28. října v 17.30 hod. • 3D
■ Čtvrtek 29. října – pátek 30. října v 17.30 hod. • 2D • PAN • Pan je
nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, ve
kterém strávil celý svůj život, není pro takového chlapce to nejvhodnější
místo. Rodinný/fantasy/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 111 min.,
dabing.
■ Čtvrtek 29. října – pátek 30. října ve 20.00 hod.
■ Sobota 31. října – neděle 1. listopadu v 17.30 hod. • FAKJŮ PANE
UČITELI 2 • Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když
jste k tomu i učitelem na střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. Komedie. Do 12 let nevhodné, 115 min., dabing.
■ Sobota 31. října – neděle 1. listopadu v 15.30 hod. • MRKÁČEK
BILL • Mrkáček Bill je koala s velkou představivostí. Srdcem dobrodruh,
sní o tom, že odejde z městečka Green Patch a půjde ve stopách svého
otce – průzkumníka. Animovaný. Přístupné bez omezení, 91 min., dabing.
■ Sobota 31. října – neděle 1. listopadu ve 20.00 hod. • CELEBRITY
s. r. o. • Česká komedie „v lehkém francouzském stylu“ z blíže nejmenovaného studia, se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy. Přístupné bez omezení, 103 min.
BIOGRAF ARTEFAKT
Promítáme v prostorách Galerky na náměstí!
■ Sobota 17. října ve 20.00 hod. • EX MACHINA • Dva muži a dívka
tvoří součást velmi neobvyklého vztahového trojúhelníku, který se
vytvořil v laboratorním komplexu skrytém v srdci aljašské divočiny.
Sci-fi thriller. Do 15 let nepřístupné, 108 min., titulky.
■ Sobota 31. října ve 20.00 hod. • KLUB POSLEDNÍ NADĚJE • Píše
se rok 1985. Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se
dozvídá, že má AIDS a nezbývá mu více než třicet dnů života.
Drama/životopisný. Do 15 let nepřístupné, 117 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ 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.
■ Do neděle 8. listopadu – Rytířský sál • PENÍZE A PLATIDLA NAPŘÍČ
STALETÍMI • Vývoj peněz a platebních prostředků od nejstarších dob
do současnosti.
■ Do pátku 15. ledna 2016 – Nová galerie • JOSEF TREUCHEL
1925–1990: • OBRAZY (NEJEN) MÉ KRAJINY
Akce:
■ Neděle 25. října v 15.00 hod. • KE HVĚZDÁM • Dobročinný koncert
na podporu vzniku art brut galerie pro umělce čistého srdce. Vystoupí:
Hi, Martin stop the time. Hosté: Lo Hrůzová, Tomáš Nováček, Naděžda
Smazová a studenti ostravské Lidové konzervatoře a Múzické školy.
Vstupné 130 Kč.
■ Středa 28. října 2015 • VOLNÝ VSTUP DO ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU
U PŘÍLEŽITOSTI DNE KRAJŮ
■ Čtvrtek 29. října v 16.30 hod. – Trámový sál • VÝVOJ MINCOVNICTVÍ
NA MORAVĚ • Přednášející Dagmar Grossmannová, vedoucí numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00 • Sobota, neděle, svátky 9.00–15.00
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Říjen 2015
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Sobota 3. října a neděle 4. října 2015 • MORAVIAN OPEN – DISCGOLFOVÝ TURNAJ • Turnaj pro devadesát hráčů v kategoriích Open,
Ženy, Mastři a Junioři. Více informací ve Sportovní pozvánce na straně 16.
■ Pátek 16. října od 16.00 hod – sobota 17. října do 10.00 hod. – SVČ
Fokus • PODZIMNÍ KOUZELNÁ NOC • Vyrábění draků, podzimních
dekorací, pečení brambor v popelu po procházce mezi spadaným listím.
Pro děti od 6 do 12 let. Cena 200 Kč.
■ Sobota 17. října ve 14.00 hod. • DRAKIÁDA NA SKALKÁCH •
Zábavné hry pro děti, pouštění draků na louce, opékání vlastních špekáčků, zpívání u ohně. Hrací karta je zdarma. Za velké plískanice se akce
nekoná.
■ Středa 28. října – neděle 1. listopadu • PODZIMNÍ TÁBOR • Pobytový
tábor plný duchů v krásném prostředí Velkých Karlovic pro malé i větší
dobrodruhy od 7 do 16 let. Cena 1 800 Kč.
■ Čtvrtek 29. října – pátek 30. října • HALLOWEENSKÉ PRÁZDNINY
• Příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let. Tvořivé dílny, velký strašidelný
rej masek, strava a pojištění. Cena 450 Kč.
■ Pátek 30. října od 9.00 hod. • STOLNÍ TENIS PRO VŠECHNY •
Turnaj pro neregistrované hráče – od mladších žáků po dospělé. Startovné
50 Kč za hráče.
■ Každý čtvrtek a pátek od 15.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ •
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro každého, kdo si chce vyzkoušet
práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.
Začínáme 1. října!
Připravujeme:
■ Sobota 7. listopadu v 17.00 hod. • NINJA – Noční Interaktivní NovoJičínská Akce • Noční týmová hra založená na strategii, spolupráci
a důvtipu. Na základě získaných indicií se týmy přesouvají po stanovištích
ve městě a blízkém okolí.

■ Úterý 20. října v 18.00 hod. – Městská knihovna • KNIHOVNY PALMOVÝCH LISTŮ V INDII • Přednáška Pavla Krejčího o dvou cestách
do jižní Indie. Počet míst je omezen, možnost rezervace na telefonu
556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 21. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • RWANDA • Cestopisná projekce o zemi tisíců kopců, kterou postihla jedna z největších
genocid od druhé světové války. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 22. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • NA STUPNÍCH
VÍTĚZŮ • Dokument z cyklu Jeden svět. Citlivé, místy úsměvné portréty
atletů, kteří se ve skromných podmínkách připravují na seniorské mistrovství světa. Délka 94 min.
■ Pátek 23. října ve 20.00 hod – Klub Galerka • Z PRAMENE RADBUZY • Basák Jaryn Janek se v novém projektu chopil kytary. Vstupné
70/100 Kč.
■ Sobota 24. října v 9.00 hod. – Čajovna Archa • ČAJOVÝLET DO
PP JASENICE • Sraz v 9.00 u čajovny. Trasa: Hücklovy zahrady – Palackého stezka – Čerťák-Strážnice – Petřkovská hůrka – vápencový lom
Jasenice – Valašské Meziříčí. Lesní čaj, kešky. Délka 16 km.
■ Sobota 24. října ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • RETRO TANEČNÍ
SPRCHA • Opět se vrací oblíbené taneční večírky, tentokrát v retro stylu.
K tanci a poslechu zahrají NeTy a pan Pometlo. Vstupné: kostýmovaní
30 Kč, ostatní 50 Kč.
■ Pátek 30. října ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & SARAH
& THE ADAMS (CZ) • Jazzový koncert. Vstupné 100/150 Kč.
■ Sobota 31. října v 17.00 hod. – Čajovna Archa • ZÁHROBNÍ PSYCHOHRY • Vážně i nevážně o smrti s přednášejícím Josefem Pustkou.
Vstupné 70/90 Kč.
Připravujeme:
■ Pátek 6. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • KVĚTY • Koncert
nejtvrdší čajové kapely, představitelky brněnské alternativní scény. Vstupné 100/130 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Celý říjen – Čajovna Archa •
TOMÁŠ VYLÍČIL • Střepy a fragmenty (surrealistická olejomalba).
■ Čtvrtek 1. října – pondělí
26. října – Výstavní síň Stará
pošta • OD REALISMU
K ABSTRAKCI • Obrazy a sochy
Miroslava Hanzelky.
■ Čtvrtek 1. října – pátek 30. října – Městská knihovna –
v hodinách pro veřejnost •
MALÁ TĚLESA SLUNEČNÍ
SOUSTAVY – NEBEZPEČÍ
I PŘÍLEŽITOST • Přehled typů
malých těles Sluneční soustavy
a jejich významu pro život na
Zemi, úspěchy českých a slovenských odborníků v této oblasti.
Akce:
■ Čtvrtek 1., 8., 15., 22. a 29. od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa
• MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Pátek 2. října ve 20.00 hod – Klub Galerka • PLACHÝ HOST •
Koncert brněnsko-frýdecko-místecké kapely napříč žánry. Vstupné
70/100 Kč.
■ Sobota 3. října v 18.00 hod. – Klub Galerka • PRKNA PRO JEDNOHO 4. • Divadelně-hudební večer jednoho umělce. Vstupné 50/70 Kč.
■ Středa 7. října ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ •
Hudební workshop s devíti tibetskými mísami a Kuželem. Vstupné 50 Kč.
■ Pátek 9. října ve 20.00 hod. – Klub Galerka • PAVLÍNA JÍŠOVÁ
& ADÉLA JONÁŠOVÁ • Folkový večer se známou zpěvačkou, textařkou
a skladatelkou. Vstupné 130/170 Kč.
■ Středa 14. října v 18.00 hod. – Čajovna Archa • STŘEDOAFRICKÁ
REPUBLIKA: ZEMĚ ŠÍLENÉHO CÍSAŘE • Cestopisná projekce cestovatele a misionáře Luďka Kaluži. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 16. října ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JABLKOŇ • Jedineční,
famózní, výjimeční. V Galerce ještě nebyli! Vstupné 130/170 Kč.

Novojičínský zpravodaj

■ Úterý 13. října v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ •
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

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:
■ Čtvrtek 1. října – pátek 30. října – galerie Návštěvnického centra
• FOTOLOVY – ZVĚŘ NAŠÍ PŘÍRODY • Fotoobrazy Jaroslava Pešata.
Vernisáž 1. října v 17.00 hod.
■ Čtvrtek 1. října – pátek 4. prosince – expozice Návštěvnického
centra • OBCHODY A OBCHODNÍCI NA DOBOVÝCH DOKUMENTECH Z NOVÉHO JIČÍNA 1900–1950 • Ze sbírky Ivana Bartoně.

•
•
•
•
•
•
•
•

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!
Od druhé poloviny října bude v prodeji nástěnný a stolní kalendář
města na rok 2016 s kresbami Karla Kordiovského.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00
Sobota, neděle 9.00–16.00
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Pozvánky a výzvy
• Výstava na stromech s fairtradeovou kávou
V květnu jsme v našem městě fairtradeově snídali, na podzim
ochutnáme „férovou“ kávu. Veřejnou kampaň na podporu spravedlivého obchodu zahájí vernisáž výstavy Plné ruce práce, která
se uskuteční v sobotu 3. října od 9.00 do 11.00 hodin ve Smetanových sadech u altánu. Součástí zahájení fotopřehlídky umístěné přímo na stromech budou ochutnávka a prodej nejen
fairtradeové kávy. Happening doplní promítání filmu Průvodce
„férového“ pijáka kávy v 16.00 hodin v čajovně Archa. Výstavu na
stromech si v parku budete moci prohlédnout do 10. října. Další
informace na www.vystavanastromech.cz.
• Firma VOP CZ pořádá Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pořádá státní podnik VOP CZ v Šenově
u Nového Jičína v úterý 6. října od 13.00 do 17.00 hodin. Vstup
bude přes boční vrátnici z ulice k vlakové zastávce. Pracovníci podniku budou provádět menší skupinky návštěvníků ve zhruba patnáctiminutových intervalech. K vidění budou výrobní zařízení
a technologie, vojenská technika, strojírenská produkce a areál
podniku. Případné další informace získáte na telefonním čísle
556 783 223, e-mailu safarik.j@vop.cz nebo webu www.vop.cz.
• Švédsko a Norsko – kraje drsné i přívětivé
Cestopisnou přednášku s projekcí, věnovanou Švédsku a Norsku,
uspořádá v úterý 6. října v 18.00 hodin v městské knihovně cestovatel, geograf a písničkář Ondřej Herzán. Dozvíte se mnoho zajímavého o jednom z posledních divokých koutů Evropy.
• Startuje první coworking v našem městě!
První novojičínský coworking, tedy prostor kombinující výhody
běžné kanceláře, internetové kavárny a vzdělávacího centra, zahájí
provoz ve středu 7. října v 16.00 hodin na Palackého ulici 50.
Premiéra centra s názvem Cowo Novo se ponese ve slavnostním,
ale hlavně zábavném duchu – čeká na vás Karel Hynek ze stand
up komedie Na stojáka, lektorka zdravého životního stylu
Vlaďka Šubrtová a ochutnávka hmyzích specialit. Vstupné bude
dobrovolné, registrace je nutná. Více na www.cowonovo.cz.
• Škola života a Eden zvou k návštěvě
Také zařízení sociální péče zvou veřejnost na Dny otevřených
dveří. Denní stacionář Škola života ho pořádá ve čtvrtek 8. října
od 10.00 do 17.00 hodin. Součástí programu bude prodejní výstavka rytin do skla, keramiky, výpěstků a dalších výsledků sociálně
terapeutické činnosti zdejších klientů. Následující den – v pátek
9. října od 9.00 do 15.00 hodin – můžete navštívit denní stacionář
Eden, kde se rovněž seznámíte s jeho službami a prostředím.
• IT odpoledne pro všechny generace
Mendelova střední škola pořádá ve středu 14. října odpoledne
plné IT workshopů pro všechny zájemce od deseti do sta let.
V rámci celosvětové akce Code Week proběhnou workshopy
zaměřené na programování LEGO robotů pro žáky základních škol
a programování Google Apps Script. Z dalších workshopů nabízíme: Zhmotni si svůj sen (základy 3D tisku), E-shop snadno a rychle, Fotky Google (správa fotografií), Easy travelling (tipy na levné
cestování) a IT bezpečnost. Další informace a registraci najdete
na http://www.mendelova-stredni.cz.

• Zajímají vás nevysvětlitelné jevy?
Svět za našimi životy bude námětem talk show záhadologa Milana Doležala s názvem V jiném světě, která se uskuteční ve čtvrtek
22. října v 19.00 hodin v aule Střední odborné školy Educa. Pořad
věnovaný nevysvětlitelným jevům odpoví, co je za hranicí vnímatelného světa a jak s tím zacházet. Představením bude provázet
herec Jarek Hylebrant, jeho součástí budou diskuze a odpovědi
na otázky z publika. Vstupné činí 190 korun. Bližší informace
získáte v Knihkupectví Jana Fialová, telefon 556 701 897.
• Soubor Javorník oslaví jubileum
Šedesát let trvání letos slaví zdejší soubor lidových písní a tanců
Javorník. Jubileum si připomene několika akcemi, které proběhnou
v Klubu rodáků a přátel města v baště městského opevnění. Ve
středu 28. října v 15.00 hodin se uskuteční vernisáž výstavy fotografií a předmětů spojených s činností souboru, která potrvá do
prosince. V úterý 17. listopadu v 15.00 hodin můžete zhlédnout
historické filmy z domácích i zahraničních vystoupení Javorníku
v letech 1971 až 2006. V sobotu 5. prosince v 17.00 hodin vás
soubor pozve na vánoční koledování.
• Karibik party v Hotelu Praha
Atraktivní a svůdná latina rozehřeje každého. Jak na to, zjistíte
při exhibici latinskoamerických tanců, která bude součástí Karibik
party. Uskuteční se v pátek 30. října ve 20.00 hodin v Hotelu
Praha. Vstupné 100 korun je vázáno na rezervaci stolu.
• Javorníček hledá nové členy
Místní dětský folklorní soubor Javorníček se chystá zahájit
činnost a hledá nové členy – děvčata a chlapce od 0. do 1., od
2. do 4. a od 5. do 7. třídy. Nácviky pod vedením Svatoslava
Válka, Petry Horáčkové a Marie Černotové budou probíhat ve
Středisku volného času Fokus. Přihlášky lze zaslat na e-mail
javorniknj@seznam.cz.

Klub rodáků a přátel města
Zveme naše členy, příznivce
a občanskou veřejnost ve
čtvrtek 15. října v 16.00 hodin
na malé pietní připomenutí deseti let od vzniku lapidária náhrobků
bývalých občanů našeho města na místním hřbitově. Důstojnost
akce, které se zúčastní zástupci našeho města a hosté – členové
spolku Alte Heimat Kuhländchen – krátkým programem zvýrazní
pěvecký sbor Ondráš. Ve čtvrtek 29. října v 16.30 hodin se
v klubových prostorách na baště městského opevnění uskuteční
beseda spojená s promítáním CD a DVD, nazvaná Ohlédnutí za
studijní cestou v partnerském městě Görlitz, v Herrnhutu (Ochranově) a v Drážďanech, která proběhla ve druhé polovině září.

• Podzimní novojičínský jarmark
Další novojičínský jarmark – podzimní – proběhne ve čtvrtek
15. října a v pátek 16. října na Masarykově náměstí. Nakoupit na
něm můžete zeleninu, ovoce, skalničky, květiny, proutěné zboží,
ale též masné a uzenářské výrobky, sýry, koření, bylinky a domácí
štrůdl, pečivo, cukrovinky, perníčky, trdelník a suvenýry z keramiky
a dřeva, bižuterii a šperky.
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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

Novojičínský zpravodaj
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Kavárna a Penzion U Dubu
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín

Zveme vás k návštěvě naší nekuřácké kavárny

a nově otevřené infrasauny pro 3 osoby
firma s dlouholetou tradicí ve službách správy a údržby nemovitostí přijme

Tel.: +420 773 134 987
www.penzion-udubu.cz

Příspěvek na rekreační pobyty dětí

Novojičínský
zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín
Náklad:

10 900 ks (16 stran)

Distribuce:

do všech domácností
v Novém Jičíně, včetně
částí města:
Straník, Kojetín, Loučka,
Bludovice, Žilina

Barevnost:

plnobarevně

Peridiocita:

měsíčník (12 vydání do roka)

Uzávěrka:

vždy 15. předcházejícího
měsíce

Inzerce: 777 367 085, g.vyskocilova@samab.cz
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Benjamínkům se opět daří

Tři turnaje malých hokejistů
Milan Urban
Na začátku nové sezony se zdejší hokejová drobotina představila
na turnajích v Orlové. Měření sil ročníku 2006 a mladších se zúčastnily kluby z Orlové, Vítkovic, Havířova, Třince, Nového Jičína a Opavy.
Jelikož každý, s výjimkou Opavy, poskládal dvě družstva, hrálo se
ve skupinách. Ve skupině A skončili kluci z Nového Jičína na třetím
místě, skupinu B vyhráli.
O dva týdny později se v Orlové utkali hokejisté ročníku 2007. Nový
Jičín s přehledem zvítězil v základní skupině a ve finále zdolal tým
Vítkovic na samostatné nájezdy. Nejlepším hráčem turnaje byl navíc
vyhlášen náš David Pšenica, jenž v pěti zápasech vstřelil úctyhodných
dvaatřicet branek.
Hokejová přípravka – děti ročníku 2008 a mladší – hráli v Orlové
pátého září, a vedli si také skvěle. „Áčko“ obsadilo druhé místo, když
podlehlo pouze vítězi turnaje z Vítkovic, „B“ tým přivezl bronzovou
medaili.

In-line hokejisté na radnici
Nejmladší fotbalisté FK Nový Jičín se dvanáctého září zúčastnili
turnaje Junior Cup Biscupice. Pod vedením nového trenéra
Jiřího Zubka obsadili druhé místo. V úvodním zápase podlehli
celkovému vítězi FK Pardubice 1:5, poté remízovali ze Svratkou
Brno 0:0. Zbývající čtyři utkání naši benjamínci vyhráli. Autora
deseti novojičínských branek Thomase Cauzza navíc vyhlásili
nejlepším střelcem turnaje.
Text a foto: Jana Martincová

Čechy proti Moravě v discgolfu
Radek Dostál
Do boje o Královský pohár, jednoho z největších tuzemských
discgolfových turnajů v letošním roce, zasáhli také hráči z Nového
Jičína. Prestižní soutěž se odehrála poslední srpnový víkend
v zámeckém parku Hostačov. U této příležitosti zde otevřeli nové
hřiště, jehož osmnáct jamek patří mezi českou špičku. Na jeho
vzniku se podílel finský designér Jussi Meresmaa.
Souboj měl vysokou úroveň. Střetla se družstva Čech a Moravy,
složená z nejlepších discgolfistů. Přestože Morava ve finále o jeden
bod prohrála, v doprovodném turnaji naopak měla naprostou převahu – právě díky hráčům novojičínského klubu Moravian Gators.
Jeho člen Radek Dostál vyhrál kategorii Junior, Karel Dostál ovládl
kategorii Master.

Marie Machková, tisková mluvčí
In-line hokejisté Nového Jičína zavítali na radnici. Novojičínský
klub reprezentují dvě kategorie, mužská a juniorská. Obě hrají
extraligu a mají se za uplynulou sezonu čím pochlubit. Junioři vybojovali mistrovský titul.
„V minulosti se ho podařilo získat výhradně klubům z Prahy,
Zlína, Pardubic, Hradce Králové a Vyškova. Naši junioři se stali
mistry extraligy hned v premiérové sezoně,“ připomněl Zbyněk
Kubičík z IHC Nový Jičín.
Muži byli rovněž úspěšní, postoupili do čtvrtfinále play off, kde
v prvním utkání drželi krok se silným Berounem. Klub si vede výborně nejen na domácí, ale i na mezinárodní scéně.
Na mistrovství světa mužů organizace FIRS v Argentině byl
výraznou posilou David Šebek, který pomohl vybojovat zlatou
medaili. Juniorští hráči Jan Zahradníček a Vít Christov si přivezli
z Argentiny zlaté medaile za titul v juniorské kategorii. Nový Jičín
se v letošní sezoně zařadil mezi českou elitu in-line hokeje.

Nový provozovatel na Svinci
Pavel Andrýsek, Lyžařský klub Svinec
Konec léta a přípravy na novou zimní sezonu jsou na Svinci
poznamenány změnou provozovatele lyžařské chaty. Po sedmnácti
letech zde ukončila působení rodina Kopeckých, která se významně
podílela na udržitelnosti a atraktivnosti našeho areálu a zapsala
se do historie kopce.
Složité místní podmínky, pokles návštěvnosti z posledních let
a průvodní ekonomické obtíže se staly důvodem pro hledání účelnějšího využití objektu a jeho přírodního okolí. Nelehkého záměru
se ujal nový nájemce, kterým je obchodní společnost Chata Svinec.
Věříme, že se postará o zájem veřejnosti i sportovců a lyžařská
chata budovaná od roku 1965 zůstane dominantou rekreační lokality Svinec.
Za zářijové přerušení provozu, potřebné k nezbytné údržbě
a dovybavení budovy, se návštěvníkům omlouváme. Podrobnější
informace o novém provozovateli chaty a jeho záměrech chystáme
pro příští vydání Novojičínského zpravodaje.

Novojičínský zpravodaj

In-line hokejisté se na radnici pochlubili pohárem.
Foto: Marie Machková

Sportovní pozvánka
• Discgolfisté ovládnou Svinec
Třetí ročník největšího discgolfového turnaje na Moravě – Moravian Open 2015 – se uskuteční o víkendu 3. a 4. října na kopci
Svinec. Disky budou létat až dvě stě metrů daleko, úzkými mýtinami i širokými loukami. Nevyzpytatelným větrem a chytře tvarovanými jamkami bude turnajové hřiště výzvou pro všechny
závodníky. O vítězství se poperou nejlepší discgolfisté Česka
i Slovenska. Více informací na www.moraviangators.cz.
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Fotosoutěž čtenářů – 55. kolo
Série zaslaných soutěžních snímků byla
pestrá a snad i proto způsobila různost
v názoru pěti hodnotitelů. Úspěšný byl
soutěžící, který k pořízení neotřelého
snímku potřeboval i odvahu.
1. místo patří i dnes našemu náměstí na
snímku, na jehož úpravě si autor, Antonín
Vágner, dal záležet.
2. místo těsně za vítězem patří Lukáši Olivovi,
který se už podruhé odvážil na hradbu
městského opevnění.
3. místo patří Jiřímu Fiedlerovi za snímek,
který zachycuje i kus historie (včetně
letošního až příliš horkého léta, které
způsobilo odumírání stromů).
Pavel Wessely

1. místo: Antonín Vágner

2. místo: Lukáš Oliva

3. místo: Jiří Fiedler

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.

Uzávěrka příštího čísla bude 20. října ve 12.00 hodin.
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