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Veterány se z náměstí vydaly na Svatováclavskou vyjížďku
Svatováclavská vyjížďka historických vozidel odstartovala osmadvacátého září z Masarykova náměstí. Sjelo se na ni sto
čtyřicet pět automobilů a motocyklů vyrobených před rokem 1980. Nejstarším motocyklem byl stroj značky Douglas z roku
1922, nejstarším autem Renault vyrobený v roce 1929. Motoristé se vydali na šedesát kilometrů dlouhou pohodovou jízdu
přes Žilinu do Frenštátu pod Radhoštěm, zastavili se v Trojanovicích a Tiché. Poté se přes Štramberk vrátili do Nového Jičína.
Text: Marie Machková, foto: Marie Machková a Jiří Pončík
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před několika dny skončily poslední dvě
etapy revitalizace sídliště Dlouhá. Novou
vizáž dostaly ulice Gregorova a Budovatelů s prostranstvím u Základní školy Jubilejní. Na Gregorově ulici, na ploše bývalého
nevyužívaného hřiště, vzniklo parkoviště
pro dvacet aut vybavené novým veřejným
osvětlením. Součástí revitalizace byly také
stavba chodníků a výsadba stromů.
Gregorovu a Palackého ulici propojila schodiště. Obdobnou změnou prošla ulice Budovatelů. U Základní školy Jubilejní nechalo
město předláždit vstup do budovy a plochu doplnit lampami veřejného osvětlení, stromy, keři a květinovými záhony. Náklady na rekonstrukci ulic Gregorova a Budovatelů a prostranství před školou
Jubilejní činily téměř 7 milionů korun. Pětaosmdesát procent z této
částky uhradila dotace z Evropské unie.
Sídliště Dlouhá získávalo současnou podobu od roku 2011. Za tu
dobu zde vznikly kilometry chodníků, veřejné osvětlení, parkoviště
i dětská hřiště. Byly vysázeny stovky stromů a keřů, přibyly lavičky
a odpadkové koše. Rekonstrukcí prošla i řada domů a dvě základní
školy. Postupná přeměna vzhledu a využití veřejného prostranství
přišla na téměř 70 milionů korun. Část nákladů zaplatilo město ze
svého rozpočtu, pětaosmdesát procent pokryly dotace.
Došlo také na zateplení a rekonstrukci bytových domů. V jejich
případě se na nákladech kromě Evropské unie podíleli majitelé bytů
a stát. Vynaložená suma zde přesáhla 110 milionů korun. Přestavba
největšího a nejstaršího sídliště v Novém Jičíně tedy vyšla celkově
na 180 milionů.
Vážení spoluobčané, nadále pokračujeme v revitalizaci sídliště
Bezručova–Riegrova. Zatím proběhly tři ze šesti etap – dvě za podpory dotace, jedna z vlastních zdrojů města. První etapa z roku 2012
přišla na 4,5 milionu korun, z toho dotace činila 3,1 milionu. Druhá
etapa proběhla v roce 2013 a vyžádala si 1,7 milionu. Třetí etapa
následovala v loňském roce – stála 6 milionů, z toho 4 miliony pokryla
dotace. Celkově jsme do sídliště zatím investovali 12,2 milionu korun.
Čtvrtou etapu plánujeme na rok 2016, půjde o oblast kolem ulice
Riegrova. Předpokládané náklady činí 11 milionů. Pátá etapa proběhne v roce 2017, týkat by se měla zejména ulice Zborovské, náklady
budou 9 milionů. Závěrečná, šestá etapa nastane v roce 2018 v prostoru ulice U Jičínky, opět za 9 milionů korun. U všech etap samozřejmě budeme žádat o dotace. Dohromady bychom měli do nového
veřejného osvětlení, chodníků, laviček, úpravy zeleně a podobně na
sídlišti Bezručova–Riegrova investovat přes 40 milionů korun.
Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům odboru majetku, rozvoje
a investic, kteří se na tomto postupném zkrášlování našeho města
podílejí.
Jaroslav Dvořák

Evropská cena pro cyklostezku
Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic
Evropská asociace zelených stezek udělila šestnáctého října v belgickém Namuru ceny v sedmém ročníku soutěže nejlepších zelených
stezek – Greenways 2015. Ocenění v kategorii Excellence Awards,
tedy za kvalitní řešení, si odvezla také drážní stezka Koleje!
Oficiálního vyhlášení, jež bylo součástí oslav dvacátého výročí
vzniku drážních stezek ve Valonsku, se účastnili zástupci Svazku
obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice a našeho města. Prestižní
ocenění už dříve získal systém městských zelených stezek – greenways v Plzni. Cyklostezka Koleje je ale první oceněnou českou stezkou, která vznikla na místě bývalé železnice.
Do soutěže bylo letos přihlášeno jednadvacet stezek z devíti zemí.
Spolu s novojičínskou byly oceněny drážní stezky Severní dráha
z německého Wuppertalu a španělská Vias Verdes Plazaola. Více
informací získáte na webu města a na stránkách www.greenways.cz.
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Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Šestnáctá schůze Rady města Nový Jičín dne 30. září 2015:
Radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí dotace 150 tisíc
korun Tomáši Kačovi na studia na Berklee College of Music ve Spojených státech amerických.
Sedmnáctá schůze rady města Nový Jičín dne 21. října 2015:
Rada města vzala na vědomí návrh programu Vánočního jarmarku
a doporučila kulturní komisi, aby od roku 2016 došlo k jeho organizační změně. Schválili kritéria pro vyhodnocování sportovců města
a směrnice o zadávání veřejných zakázek. Radní vzali na vědomí
informaci o takzvané kotlíkové dotaci (více v samostatné zprávě)
a o přípravě výstavby workoutového hřiště.

Ocenili dárce krve
Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice už počtvrté ocenila bezpříspěvkové dárce krve. Poděkování
s drobným finančním dárkem převzalo z rukou starosty města Jaroslava Dvořáka padesát sedm občanů našeho města. Osmadvacet
z nich jsou nositelé Zlaté Janského plakety za více než čtyřicet bezplatných odběrů. Dalších devět je majiteli Zlatého kříže III. třídy za
více než osmdesát odběrů. Čtrnáct lidí má na kontě přes sto dvacet
odběrů a Zlatý kříž II. třídy. Mezi oceněnými byli i čtyři muži, kteří
darovali krev více než stošedesátkrát a jsou držiteli nejvyššího vyznamenání – Zlatého kříže I. třídy. Mimo jakékoliv hodnoticí kategorie se
za více než dvě stě padesát odběrů dostali Lubomír Lukeš a Radomír
Šrámek. „Přispíváte k záchraně životů. Obětavě, velkoryse a bezplatně.
Máte moji hlubokou úctu,“ řekl všem přítomným starosta.

Lubomír Lukeš má na kontě 301 odběr krve.

Foto: Marie Machková

Elektronizace veřejné správy
Zdeněk Petroš, odbor organizační
Městský úřad od letošního dubna realizoval projekt Konsolidace
a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín. Spočíval ve
vytvoření moderního záložního datového centra, v němž běží všechny
informační systémy nezbytné pro výkon agend města a městského
úřadu. Při jejich nedostupnosti by občané nemohli vyřídit některé záležitosti na úřadě nebo by zde jejich požadavky řešili složitější a delší
cestou. Dalším přínosem je zefektivnění práce úředníků při správě dokumentů – v elektronické spisové službě byl zaveden nový modul jejich
digitalizace. Všechny přijaté dokumenty se nově ukládají v elektronické
podobě a jsou opatřeny čárovým kódem. Zabrání se tím případné ztrátě
nebo poškození dokumentů. Čárový kód umožní jejich rychlejší vyhledávání v systému. Dále se informační systém města propojil se základními registry, což umožňuje ověřování referenčních údajů. Oba nové
moduly reagují na rozvoj elektronizace veřejné správy a mají za cíl zvýšit
efektivnost chodu celého úřadu. Město získalo na projekt dotaci
5,4 milionu korun z Integrovaného operačního programu.
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Hlásiče poznáte z pasportu

Nová výzva na kotlíkové dotace

Marie Machková, tisková mluvčí

Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic

Pasport městského rozhlasu byl nově spuštěn na webu http://rozhlas.novyjicin.cz. Veřejnost na jednom místě získá informace o všech
256 hlásičích na území města. Každý amplion je zanesen do mapy.
Kliknutím na jednotlivý hlásič přes ikonu „i“ se objeví informace o jeho
umístění, fotografie místa a číslo, jež usnadní vyřizování nahlášených
poruch.
„Nová aplikace usnadní občanům i správci systému orientaci v případě odstraňování závady na městském rozhlase. Poruchy na zařízení
lze ohlásit na e-mailu poruchy.rozhlas@novyjicin-town.cz. Důležité
je uvést číslo hlásiče,“ radí informatik městského úřadu Jiří Sobotík.

Až sto padesát tisíc korun mohou žadatelé z Moravskoslezského
kraje získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za ekologicky
šetrnější způsob vytápění v rodinných domech. Dotační výzvu na
takzvané kotlíkové dotace plánuje Moravskoslezský kraj spustit
již letos v prosinci.
Proti minulým ročníkům je na program vyhrazeno více peněz –
rozdělovat se bude 470 milionů korun. Dotace navíc mohou pokrýt
až 90 procent uznatelných nákladů. Na financování projektu se
bude podílet Moravskoslezský kraj a v případě schválení programu
také město Nový Jičín.
Vzhledem k připravované legislativě, jež bude klást vyšší nároky
na ekologickou kvalitu vytápění, jsou kotlíkové dotace dobrou příležitostí, jak se na změny včas připravit. Město uspořádá pro občany k dotační výzvě informační seminář, který se uskuteční v úterý
24. listopadu v 16.00 hodin v aule zdejší radnice. Podmínky kotlíkových dotací najdete i na www.lokalni-topeniste.cz.

Jednali s vedením města
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru Loučka
Na druhé letošní poradě s vedením města se na radnici jednadvacátého září sešli předsedové osadních výborů městských částí. Společně projednali návrhy osadních výborů do rozpočtu města na rok
2016 z pohledu investic, velkých oprav, údržby a pořádání kulturních
akcí. Předsedové podrobně informovali o svých dříve uplatněných
i nových požadavcích, k nimž se poté vyjádřilo vedení města.
Předsedové zároveň upozornili na neřešené záležitosti, které trápí
jednotlivé městské části, například funkčnost rozhlasu, sečení trávy,
dodávání Novojičínského zpravodaje včetně připomínek ke zveřejňování článků zasílaných některými osadními výbory. Zástupci města
slíbili, že tyto připomínky i nové podněty budou řešit. V závěru starosta
Jaroslav Dvořák poděkoval předsedům a ostatním členům osadních
výborů za aktivní práci v letošním roce.

Ústav měří zdarma radon
Státní ústav radiační ochrany v Praze nabízí občanům měření
radonu v jejich domech a bytech. Měření poskytuje bezplatně v rámci
Radonového programu České republiky, koordinovaného Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost. Přihlásit se lze telefonicky na
číslech 498 652 713 (paní Hladíková), 498 652 714 (paní Mayerová)
a 498 652 709 (paní Macháčková) nebo elektronicky na e-mailu
radon@suro.cz. Další informace najdete na www.radonovyprogram.cz, www.sujb.cz a www.suro.cz.

Kdy uslyšíte městský rozhlas?
Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice upravila dobu hlášení i pravidla pro zařazování zpráv do
relací městského rozhlasu. Od 5. října vysílá vždy v 17.00 hodin.
Pozvánky, upozornění a další sdělení se musejí týkat akcí probíhajících na území města. Změnila se i podoba vysílání, závěrečný gong
zcela zmizel. Nadále však platí zákaz zveřejňování komerčních sdělení.
„Vysílací čas si určili občané. V anketě na webu města se pro
sedmnáctou hodinu vyslovilo sedmasedmdesát procent respondentů,“ uvedla tajemnice městského úřadu Jarmila Absolonová. Na
podnět veřejnosti zmizel z rozhlasových relací závěrečný gong.
Obsah vysílání se bude obměňovat dvakrát týdně, v pondělí a ve
čtvrtek. Relace poběží jen v pracovních dnech.
„Mnoho občanů považuje rozhlas v době internetu za přežitek.
Ale zejména starší lidé nechtěli, abychom ho zcela zrušili. Proto jsme
zvolili kompromis, už vloni jsme snížili počet hlášení na polovinu.
Nyní jsme sjednotili vysílací čas a pokusili se zprávy co nejvíce
zestručnit,“ doplnila tajemnice. Pokud se na některém hlásiči ve
městě objeví porucha, mohou ji občané nahlásit na e-mailové adrese
poruchy.rozhlas@novyjicin-town.cz.

Letní kino – rozhodněte s námi!
Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic
Město plánuje společně s občany využití areálu letního kina. Patnáctého října proběhlo na radnici veřejné projednání. Studenti Vysoké
školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě na něm představili své
ročníkové práce na dané téma.
Z diskuze s občany vzešly nápady rozdělené do sedmi základních
okruhů naznačujících budoucí možné využití areálu, který při své velikosti a nízké návštěvnosti představení nemůže sloužit jen jako letní
kino. Proto hledáme jeho celoroční využití. O venkovní projekci ale
lidé nepřijdou, město chce pořídit mobilní promítací zařízení.
Prostor vyjádřit svůj názor můžete i vy, kteří jste na veřejném projednávání nebyli. Anketní lístek naleznete v pravém sloupci. Z uvedených možností vyberte jednu variantu využití, kterou preferujete.
Zároveň uveďte, zda se v areálu má stavět nová budova či nikoliv. Hlasovací lístek vystřihněte a odevzdejte do schránky v Návštěvnickém
centru do pátku 13. listopadu 2015.
Do stejného data můžete hlasovat i na webu města. Na lístek můžete
připojit také svůj návrh, co by v areálu mohlo vzniknout. S výsledky
veřejného projednání a ankety se seznámí orgány města, poté budou
podkladem pro projektovou přípravu v příštím roce. Bližší informace
o záměru najdete na facebooku Zdravého města Nový Jičín.

Novojičínský zpravodaj
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ANKETNÍ LÍSTEK – REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO LETNÍHO KINA
Jakou formu využití areálu bývalého letního kina preferujete? Zakroužkujte prosím jednu z níže uvedených variant:
• Kulturně-multifunkční využití
• Sportovně-multifunkční využití
• Zdravotně rehabilitační využití
• Umění a relaxace
• Kulturně sportovně relaxační využití
• Sociální využití – polyfunkční dům pro osoby se speciálními potřebami
• Relaxační a školící centrum
Máte jiný návrh? Napište nám ho: .................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Doplňující otázka, zakroužkujte jednu možnost:
A. Stavět v areálu nové objekty?
B. Nestavět žádné budovy, prostor jen revitalizovat (terénní úpravy,
zeleň, mobiliář).
Děkujeme za Váš zájem!
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Den, který patřil stomikům
Bronislav Tučný, předseda ILCO Novojičínska spolku stomiků
Setkáním se zástupci spřátelených spolků
z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které proběhlo v Kulturním domě v Porubě na Přerovsku, si členové spolku ILCO Novojičínska připomněli Světový
den stomiků, připadající na třetí říjen, a zároveň dvacet let své činnosti.
Stomici jsou zdravotně postižení lidé, jejichž dutý orgán – nejčastěji
tlusté nebo tenké střevo, případně močové cesty – museli lékaři
dočasně nebo trvale vyvést na povrch těla. Jejich životní úděl symbolizuje společenská hra s názvem Stomiku, nedej se!, kterou si
účastníci setkání společně zahráli.
Regionální spolky stomiků kromě obdobných akcí pořádají odborné semináře a instruktáže pro své členy a jejich rodiny, organizují
rekondiční pobyty a zájezdy a vydávají vlastní zpravodaj. Na spolkových setkáních otevřeně hovoří o svých problémech, předávají si
rady i praktické zkušenosti. Více informací najdete na webových
stránkách www.stomici.unas.cz.

Chovatelé vystavovali v Loučce

Místní výstava drobného zvířectva se uskutečnila od osmnáctého
do dvacátého září v městské části Loučka. Úvodní den patřil posuzování vystavovaných králíků, holubů a drůbeže. Děti z mateřských
a základních škol se při něm mohly seznámit s chovem a hodnocením zvířat. Následující dva dny probíhala výstava, kterou navštívilo na šest set čtyřicet dospělých a dětí. Majitelé oceněných zvířat
získali pohár a diplom.
Text a foto: Petra Orlitová

Z deníku městské policie
Ilona Majorošová, tisková mluvčí

Součástí setkání byla společenská hra Stomiku, nedej se!
Foto: Bronislav Tučný

Silnice „nikoho“ je opravená
Marie Machková, tisková mluvčí
Silnice z Nového Jičína do Rybí je opět sjízdná. Nebezpečné výmoly
a praskliny odsud zmizely. U komunikace, jež navazuje na Hřbitovní
ulici a vede ke křížení se silnicí II/482, se nepodařilo dohledat vlastníka.
Stát i kraj rekonstrukci financovat odmítly. Obce, jejichž územím
cesta vede, ji proto opravily společně. Rybí zaplatilo sto tisíc, Šenov
u Nového Jičína padesát tisíc a Nový Jičín 19 400 korun.
„Práce spočívaly ve vyfrézování výtluků, jejich vyplnění zhutněným
asfaltovým betonem a ošetření prasklin spojovacím postřikem. Oprava není stoprocentní, ale řidiči už nemusejí kličkovat mezi dírami
a nehrozí poškození aut ani kolizní situace,“ uvedl místostarosta
Pavel Rozbroj.
Na silnici nesmějí vjíždět nákladní vozidla. Na jejím začátku, ve
směru od Nového Jičína, s ní ale sousedí průmyslový park. V srpnu
tam začala fungovat nová výrobní hala. Zvýšila se doprava i počet
lidí dojíždějících za prací. Odbor dopravy zdejší radnice umístil
k výjezdům z průmyslového areálu značky, které těžkým automobilům
zakazují odbočit na Rybí a směrují je na souběžnou čtyřproudovou
silnici.
„Kvůli bezpečnosti lidí a dostupnosti lokality jsme tady vybudovali
dvě nové autobusové zastávky a chodník. Zatím je to provizorní
řešení. V příštím roce necháme zastávky posunout a doplnit přístřešky.
Od Propojovací ulice k nim povede nový chodník s veřejným osvětlením,“ informovala Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje
a investic.
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2. října – mladík vytratil na Masarykově náměstí peněženku s doklady. Ztrátu zjistil po několika minutách a na místo se vrátil. Všímavá
svědkyně jej upozornila, že peněženku vzal muž, který je v nedaleké
restauraci. Přivolaní strážníci zloděje zadrželi na odchodu. Peněženku
s doklady majiteli vrátil, navíc zaplatil blokovou pokutu.
5. října – rajonový strážník spatřil na ulici U Grasmanky lidi u ležícího
zakrváceného muže. Jeden z přihlížejících měl ruce potřísněné krví.
Strážník zraněného muže ošetřil a zajistil jeho odvoz do nemocnice.
Ještě předtím oba muži vypověděli, že si pěstním soubojem řešili
vzájemný spor. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která se
ujala řešení případu.
9. října – na Úprkově ulici strážníci odchytili volně se pohybujícího
berana, který nikomu v okolí nechyběl. Po domluvě s majitelkou přilehlého pozemku ho dočasně umístili do zahrady a vyvěsili na facebook informaci o nálezu zvířete. Následně se přihlásil majitel, který
berana nějakou dobu hledal, a v zahradě si ho vyzvedl.

V létě napojí, v zimě nakrmí

Po zkušenostech s letošním mimořádně horkým létem pořídil
odbor životního prostředí zdejší radnice pítko pro ptáky, které umístí
v bývalých zahradách gymnázia na Palackého ulici. Jedná se o „multifunkční“ zařízení, jež v létě poslouží k napájení a v zimě jako
krmítko – poté, co bude instalována stříška proti zapadání sněhem.
Všechny části jsou opatřeny forenzním identifikačním značením
pro případ, že by se zařízení někomu zalíbilo a chtěl ho přemístit
na svou zahradu.
Text Naděžda Davidová, foto archiv

Novojičínský zpravodaj

Listopad 2015

Gymnázia prohlubují spolupráci

Javorník se setkal s rodáky

Patrik Kočí, učitel

Petra Horáčková, členka taneční skupiny

Skupina studentů zdejšího gymnázia odcestovala na přelomu
září a října na týden do Německa, aby se vzdělávala na tamních
školách. Za finanční podpory Evropské unie, která pokryla veškeré
náklady, navázala na loňské úspěšné výměnné pobyty s partnerským
gymnáziem v Ludwigsburgu.
Žákům se otevřela možnost poznat desítku německých měst,
orientovat se pomocí navigací, poznat historii a architekturu. Hlavní
část programu spočívala ve výuce v Ludwigsburgu, kde se čeští
žáci a učitelé zapojili do běžné výuky a mohli tak sledovat odlišnosti
v didaktice a technické vybavenosti škol.
Po výuce probíhal odborný program zaměřený na vědu, techniku,
ale i historii oblasti Bádenska–Württemberska. Německé žáky
v Novém Jičíně přivítáme ve druhém pololetí školního roku. Více
informací o spolupráci najdete na http://novy-jicin-ludwigsburg.webnode.cz/.

Česko-německého semináře lidových tanců z Kravařska se
o posledním zářijovém víkendu zúčastnil novojičínský Soubor lidových písní a tanců Javorník. V srdci Šumavy jsme se setkali se
souborem Alte Heimat Kuhländchen z Mnichova. Jeho členové
jsou z velké části rodáci právě z našeho kraje.
Přestože se jim po válce nevyhnul osud většiny německých obyvatel a jejich rodiny byly odsunuty, nezapomněli na své kořeny
a tradice rodné vlasti udržují i dnes. Seminář, na kterém jsme se
od nových přátel naučili spoustu kravařských tanců i písní, byl
pro náš soubor příležitostí, jak rozšířit repertoár o další oblast,
která je nám navíc regionálně velmi blízká. Věříme, že navázaná
spolupráce bude pokračovat i v budoucnu na obou stranách hranice.

Absolventi promovali na zámku
Alena Olšáková, ředitelka
Slavnostní promoce absolventů profesního vzdělávacího Masters of Business Administration (MBA) uspořádala novojičínská
British Institute of Management druhého října v krásném prostředí
barokního zámku v Kuníně.
Jedenáct absolventů tím završilo postgraduální studium zaměřené
na management. Získané znalosti a nabyté zkušenosti zpracovali
v dizertačních pracích, které před odbornou komisí úspěšně obhájili.
Při promoci získali mezinárodní certifikát a titul MBA, který je uznáván
i v zahraničí. Více informací najdete na www.brit-institut.eu.

Premiéra centra Cowo Novo

Naše a německé folkloristy spojuje zájem o lidové tance z Kravařska.
Foto: Petra Horáčková

Lucie Hrdličková, koordinátorka
Místní coworkingové centrum Cowo Novo – prostor pro
(spolu)práci zahájilo sedmého října svou činnost. Slavnostní premiéry se zúčastnilo téměř padesát lidí, kteří se bavili vystoupením
stand-up komika Karla Hynka. Většina hostů také ochutnala dobroty z hmyzího cateringu Vlaďky Šubrtové, případně zhlédla prodejní výstavu fotografií makovic Václava Šípoše.
Coworkingové centrum patří mezi dlouhodobé projekty organizace Proficio. Nabízí k pronájmu sdílené kanceláře a další prostory
vhodné například k pořádání školení, kurzů či neformálních akcí.
Cowo Novo rovněž pořádá kurzy a workshopy pro profesionály
i širokou veřejnost, včetně nového pokračování podnikatelského
inkubátoru. Centrum sídlí v budově gymnázia, více informací
najdete na http://www.cowonovo.cz.

Deváťáci na literární exkurzi
Eva Valentová, žákyně 9.B
Dvě třídy deváťáků ze Základní školy Tyršova se vydaly na literární
exkurzi do našeho hlavního města. Během prohlídky stověžaté
Prahy si zopakovali nejen umělecké slohy a některé historické
události, ale zavítali na místa spojená s Janem Nerudou, Janem
Werichem či Bohumilem Hrabalem.
Vydařenou celodenní akcí si prohloubili vědomosti získané ve
škole.

Rodiče jako zachránci dětí
Zuzana Rosová
Přednášku na téma Rodič záchranář aneb První pomoc u malých
dětí uspořádalo druhého října Rodinné centrum Mozaika. Víte, jak
dítěti zachránit život? Umíte resuscitovat neboli oživovat při selhání
životních funkcí? Kdy volat rychlou záchrannou pomoc? Co dělat
při popálení dítěte horkým nápojem a jak postupovat při febrilních
křečích? Nejen tyto otázky zodpověděl zdravotnický záchranář
s dlouholetou praxí.

Mateřinka pořádala Drakiádu
Blanka Palacká, učitelka

Slavnostní premiéru zpestřila ochutnávka hmyzích specialit.
Foto: Václav Šípoš
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Druhý ročník Drakiády uspořádala čtyřiadvacátého září Mateřská
škola Dlouhá 56. Sešli jsme se opět v hojném počtu. Každý účastník
si přinesl draka a špekáčky na opékání, které si mohl opéct na připraveném ohništi. Vítr nám přál, draci roztodivných tvarů a barev létali
v okamžiku v povětří. Děti mohly také dovádět ve skákacím hradu.
Odpoledne jsme si pochutnali na právě přivezeném domácím moštu.
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Codeweek v Mendelově škole

Montessori výuka na „Tyršce“
Alice Šimíčková, učitelka
Pilotní ověřování některých prvků Montessori pedagogiky ve výuce
zahájili v Základní škole Tyršova. Spočívá v podpoře dítěte při rozvíjení
jeho poznatků a dovedností. Plnou výuku podle těchto zásad zde
zahájí v jedné první třídě ve školním roce 2016–2017.
Základní škola Tyršova se po veřejné státní škole v Opavě a soukromé v Bohumíně stane třetí Montessori základní školou v Moravskoslezském kraji.

Turistická výprava do maštalí
Ivan Čejka

IT odpoledne proběhlo čtrnáctého října v Mendelově střední
škole. V rámci celoevropského týdne programování Codeweek
se zde, jako na jediném místě na severní Moravě, uskutečnily
dva workshopy – programování Lego robotů pro žáky základních
škol a programování Google Apps skriptů pro středoškoláky.
Pro veřejnost byly připraveny rozličné workshopy na téma
3D tisku, tvorby e-shopů, IT bezpečnosti, správy fotografií či
tipů na cestování. Nabídky využilo téměř padesát zájemců.
Text a foto: Renata Važanská

Malá procházka vesmírem
Lucie Halamíčková a Jiřina Kyselá
S pátými třídami Základní školy Komenského 66 jsme na konci
září navštívili Planetárium v Ostravě. Vydali jsme se za dobrodružstvím
s astronautem, který nás provázel ve vesmíru i v kosmické lodi.
Dověděli jsme se, jak se stát astronautem, mohli jsme vstoupit do
těla samotného pilota a podívat se, jak na start rakety a pobyt ve
vesmíru reagují jeho srdce a plíce. Také jsme se přesvědčili, že pobyt
člověka ve vesmíru je stále velmi nebezpečný.
Příjemný průvodce nám před filmem ukázal různá souhvězdí, planety, Slunce a Měsíc. Poté ochotně odpovídal na zvídavé otázky. Na
závěr exkurze jsme si prohlédli planetárium. Na modelech jsme si
vyzkoušeli, jak vzniká tsunami, viděli jsme maketu vesmírného vozítka,
mohli jsme si zkusit gravitaci na Měsíci a další zajímavé věci.

Konec září je pro klub turistů tradiční čas pro vícedenní zájezd. Letošními cíli byly Vysokomýtsko a Litomyšl. V České Třebové jsme si prohlédli
rotundu svaté Kateřiny a podnikli pochod okolím města s výstupem
na rozhlednu na Kozlovském kopci. Odpoledne jsme v Litomyšli obdivovali historické náměstí a zámek, který je na seznamu UNESCO.
Dva dny jsme strávili na Vysokomýtsku – nejprve v Toulovcových
a Městských maštalích, poblíž rokokového zámku Nové Hrady. Nepříliš
známá lokalita nabízí nádherné scenérie pískovcových skal a kaňonů.
Svou zdatnost jsme si procvičili v údolí řeky Krounky, jež má v jednom
místě podobu kaňonu. Odměnou byla prohlídka hradů Rychmburk
a Košumberk a města Luže.
Poslední den jsme putovali okolím Slatiňan. Zde byly opět maštale
s ušlechtilými starokladrubskými vraníky. Cestou jsme si prohlédli zámek
s parkem a Kočičí hrádek, vybudovaný pro zámecké děti. Netradiční
architekturou nás zaujala rozhledna Bára II, která poskytla skvělé výhledy
na Chrudimsko a Pardubicko. Informace o našich akcích najdete na
www.kctnovyjicin.cz.

Psích 72 hodin u „tomíků“
Jana Holišová, vedoucí oddílu
Již podruhé se děti z Turistického oddílu Ještěrky v říjnu zapojily
do celostátní akce s názvem 72 hodin, pořádané Českou radou dětí
a mládeže. Jednalo se o tři dny naplněné dobrovolnickou prací zaměřenou například na pomoc lidem, přírodě a památkám.
Náš oddíl si oblíbil pejsky z útulku ve Vlčovicích. Jsou velice přítulní
a krásní. Děti se do nich zakoukaly ihned poté, co si je vzaly k vyvenčení. Myslím, že po návratu domů mnoho z nich přemlouvalo rodiče
k jejich osvojení.
Mně se nejvíce líbil Diblík, drobný kříženec, veselý a hravý, který
by si zasloužil nějakou malou slečnu, která by ho měla ráda. Pejskům
jsme přinesli pamlsky, někteří hračky a pořádně se s nimi proběhli.
Škoda, že útulek není blíže, byli bychom tam častějšími návštěvníky.
Když nastal čas loučení, bylo nám všem úzko. Pejsci jako by začali
naříkat, bylo jim s dětmi dobře. Všichni jsme se domluvili, že je namalujeme a obrázky vystavíme, abychom upozornili na psí útulek a jeho
čtyřnozí obyvatelé našli nový domov.

Němčina je zase „in“
Dana Kirthová, učitelka
Základní škola Komenského 66 získala dotaci na pořádání zahraničních studijně vzdělávacích pobytů pro své žáky. Od pátého do
devátého října se dvacet dětí zúčastnilo pobytu v rakouských Korutanech a ve Vídni.
Po prohlídce hlavního města Rakouska vedla jejich cesta do malebného města Seeboden u jezera Millstätter See. Zde je očekával rodilý
mluvčí, učitel Richard Leeb, který denně tři hodiny vedl výuku. Jeho
zásluhou děti aktivně používaly německý jazyk při nákupu občerstvení,
dárků pro své rodiče i během návštěvy základní školy v centru města.
Představit se, pohovořit o své rodině, škole a městě, zazpívat píseň
a společně si zatančit, nebyl pro ně žádný problém.
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„Tomíci“ věnovali svůj čas a lásku obyvatelům psího útulku.
Foto: Jana Holišová
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Uložili vzkaz ke kořenům lípy
Při opravách věží a věžiček dělníci často nalézají pouzdro s informacemi z dob minulých. Napadlo už někoho ukrýt podobné pouzdro do kořenů stromů?
Přišli na to sedmáci ze Základní školy Komenského 66! Při
výsadbě dvou krásných lip ve školním areálu ukryli do kořenů
jedné z nich takzvanou časovou schránku s drobnými mincemi,
nejčtenějšími novinami a hlavně se svými vzkazy budoucím generacím.
Netradiční a zajímavá akce se uskutečnila osmého října za přítomnosti zástupců odboru životního prostředí městského úřadu.
Text Naděžda Davidová, foto Hana Hůlová

Klub rodáků a přátel města na cestách
Karel Chobot
Říká se, že přátelství je třeba oživovat novými návštěvami. Klub
rodáků tak učinil při zářijovém poznávacím putování po stopách
významných osobností narozených v Novém Jičíně či blízkém okolí.
Navštívil polská města Glogówek, Krapkowice, Opole a partnerské
město Görlitz. A také Herrnhurt neboli Ochranov, založený roku 1722
ženklavským rodákem Christianem Davidem, který se počátkem
osmnáctého století stal domovem emigrantů víry ze Suchdolu nad
Odrou, Kunína, Mankovic, Ženklavy – Moravských bratří, vydávajících
se odtud na křesťanské misie do celého světa.
Poznávací cesta pokračovala do hlavního města Saska, kouzelných
a znovuzrozených Drážďan, a historické Míšně, známé staletou výrobou porcelánu. Cestou do Görlitz nás v uvedených polských městech
přivítali přátelé, kteří Nový Jičín často navštěvují, zvláště pak o městské slavnosti. Největší překvapení pro nás bylo staré historické městečko Glogówek s první písemnou zmínkou z roku 1076 a městskými
právy od roku 1275, klášterem minoritů, nádherným barokním náměstím, impozantním klášterním kostelem svatého Františka z Assisi
a s několika obrazy vynikajícího moravského malíře osmnáctého století Františka Antonína Sebastiniho, vlastním jménem Šebesty, rodáka
z Kojetína.
Unikátní sakrální památky představují kaple svatého Antonína,
nově restaurovaná kaple svaté Anny v jižním křídle klášterního kostela,
a nejvzácnější poklad – Loretánská kaple, nacházející se uprostřed
chrámu, která je věrnou kopií kaple v městečku Loreto u Ancony.
Uvnitř Loretánského domku jsme obdivovali oltář s Madonou. Slavnostní vysvěcení kaple, vybudované polským knížecím rodem
Oppersdorffů, se uskutečnilo 7. prosince 1630.
Samotné městečko Glogówek se od října do prosince 1655 stalo
domovem polského krále Jana Kazimierze s manželkou a družinou

čítající osmnáct set osob, tedy hlavním městem Polska. Podobně
zajímavé byly Krapkowice se šlechtickými vazbami na náš zámek
v Kuníně a metropole Horního Slezska, vojvodské město Opole
s významnou univerzitou a dalšími památkami.
Partnerské město Görlitz se objevuje v písemných pramenech
z roku 1071. Nás, kteří jsme zde byli poprvé, překvapilo dochovanou
renesanční a barokní architekturou. Je to město – muzeum, snad
s největším počtem dochovaných architektonických památek
v Německu, které díky tomu tvoří kulisy mnoha historických velkofilmů
světové kinematografie – odtud hovorový název Görliwood.
Město jako jedno z mála v Německu nebylo na konci války bombardováno. Nedostatek finančních prostředků v bývalé NDR byl příčinou chátrání téměř celého unikátního městského centra, které se
teprve po roce 1990, především zásluhou sponzorů a unijních finančních projektů, probudilo k novému životu.
Zajímavé bylo setkání se starostou města Siegfriem Deinegem,
jehož vyprávění o současných problémech města, které sice oplývá
opravenými domy, ale chybí mu obyvatelé, vystěhovavší se v nové
éře do západní části Německa za prací, nás všechny zaujalo. Pro
několik archivářů bylo překvapivé setkání s městským archivářem
a prohlídka vzácných archivních dokumentů z doby Karla IV., neboť
v letech 1076-1253 a 1329-1635 město patřilo k českému království.
Z obrovského množství památek, z nichž téměř každý renesanční
či barokní dům by mohl vyprávět, zaujala především radnice z roku
1369, gotické chrámy – svatých Petra a Pavla, svaté Trojice a svatého
Mikuláše a barokní palác Hornolužické vědecké společnosti se slavnou historickou knihovnou.
Dokončení příště

Členové Klubu rodáků a přátel města u radnice v Görlitzu.
Foto: Pavel Wessely

Proslulá Loretánská kaple v kostele svatého Františka v Glogówku.
Foto: Pavel Wessely
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Velká válka v novojičínském tisku – září a říjen 1915
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv
Vnímání světa v kontextu válečných událostí více než rok po vypuknutí
konfliktu se změnilo i u obyvatel Nového Jičína. Pravidelné příspěvky na
sbírky všeho druhu se staly samozřejmostí a posádky ubytované ve městě
přicházely a odcházely, jak byli vojáci převeleni. Není divu, že když se
začátkem září město na večer ponořilo do tmy, jako první pozdní noční
chodce napadlo, že začal výcvik zatemňování proti průzkumným nepřátelským letům. Jak však hned druhého září zpravil čtenářstvo místní tisk,
jednalo se o závadu na plynových lampách, která měla být v brzké době
odstraněna.
Park namísto hřbitova
Necelý rok uběhl i od posledního rozsvěcení svící na starém městském
hřbitově u Rudolfovy nemocnice. Již tehdy se hovořilo o proměně na
park. S konkrétním návrhem přišel novojičínský rodák Gustav Stumpf,
toho času c. k. inženýr u zemské vlády v Opavě. Návrh, předložený
místním okrašlovacím spolkem coby garantem provedení, zastupitelstvo
8. července 1915 jednohlasně přijalo. Počátkem září se s ním seznámila
veřejnost.
Areál měl být zachován v plném rozsahu, bez toho, aby byl celek a tím
i zde odpočívající zesnulí rušeni dopravními komunikacemi. Již existující
park u kostela Nejsvětější Trojice podle autora článku sloužil spíše jako
průchod směrem na Skalky, k toulkám a intimním přátelským rozhovorům
sloužila především krátká alej v Alleegasse (dnes Smetanovy sady, u hvězdárny).
Na místě hřbitova měl vzniknout plnohodnotný moderní park pro procházky a odpočinek. Stromová výsadba i rozvržení cest mělo být zachováno. Problém pěšin, kterými si dělníci zkracovali cestu přes hrobová
pole u štěpnice okrašlovacího spolku, měly vyřešit nové diagonální cesty,
vedoucí z cvičiště ke květinové výsadbě. Stará hřbitovní zeď porostlá
psím vínem a břečťanem měla nadále sloužit coby malebná zástěna proti
větru.
Pouze na dvou místech měly vzniknout na křížení s cestičkami nové
vstupy. Zachovány měly zůstat i vstupní brány. Podél cvičiště měla být
zeď zbourána a areál rozšířen. Hřbitovní kříž v místě křížení cest měl
vhodně dokončit perspektivu středové uličky, nově osázen zlatým deštěm.
Cestičky mezi hlavními hrobovými poli měly být ohraničeny živým plotem
z buku a ptačího zobu, trávník podél hlavní cesty oživen okrasnými keři

Dva výřezy plánu města před a po úpravě starého hřbitova.
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a rostlinami. Smuteční vrba, rozkládající se za křížem vlevo, měla poskytnout stín třem lavičkám z hrubých fošen nebo půlených kmenů, tvořícím
půlkruh a krytý hustým houštím.
Mysleli i na děti
V západním poli hřbitova měl být zřízen eliptickou cestou ohraničený háj, jehož název mu měly dát zde již stojící početné akáty
doplněné břízami. V blízkosti háje mělo vzniknout hřiště, které by
dětem umožnilo volný pohyb na čerstvém vzduchu ve stínu košatých
stromů. Pro nejmenší obyvatele města mělo být ve stromořadí nynějšího cvičiště vybudováno pískoviště, pro větší bezpečnost doplněné
nízkou zaoblenou lavičkou bez rohů a proti větru chráněné šeříkovým
houštím.
V další části cvičiště měl přibýt květinový záhon středem příčné uličky.
Na cvičiště přiléhající část parku si měla zachovat trávník, nanejvýš ozdobený stříbrnou jedlí nebo okrasným keřem a ohraničený kulovitými javory
a již stojící alejí. Aby se utlumila prašnost z ulice, způsobená automobily,
měl být park oddělen ještě větším množstvím keřů a stromů než doposud.
V severozápadním rohu hřbitova byla projektována veřejná toaleta,
opět odstíněná křovinami. To na jihozápadním rohu hřbitova byla plánovaná krytá vyhlídka s výhledem na Skalky, Svinec, hrad Starý Jičín
i blízkou Španělskou kapli, která měla nabídnout úkryt před nenadálou
průtrží. Západní zeď hřbitova, v jednom místě o něco vyšší, měla posloužit
jako vzpomínkové místo na původní účel areálu. Pamětní deska se
jmény slavných pohřbených měla připomenout významné občany,
bývalé starosty, tiskaře Johanna Nepomuka Enderse i donátory Španělské kaple.
Do školy po Novém roce
Prvními podzimními měsíci roku 1915 však prostupovalo jiné téma,
a to začátek školního roku. Ten měl na obecných a měšťanských školách
nastat oproti zvyklostem až 16. září. Jednak z nedostatku prostoru poté,
co některé školní budovy zabrala armáda, ale především kvůli zdravotní
situaci ve městě.
K pravidelným rubrikám přibyla nová tabulka, uvádějící přehledně
počty nemocných, nově nakažených, dospělých i dětí. A také těch, kteří

Foto: Státní okresní archiv NJ
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spále, neštovicím, tyfu nebo záškrtu podlehli. Prováděly se sice zápisy,
ale začátek školního roku byl stále posouván, nejprve na 25. září, později
na 5. října, až se začátkem října objevila zpráva o tom, že vyučování
z nařízení c. k. okresního hejtmanství na všech dívčích i chlapeckých
obecných a měšťanských školách i ve školách mateřských začne z hygienických důvodů nejdříve po Novém roce.
Co si žáci mají počít do té doby, nebylo jasné, chybějící pevný školní
režim se však podle autora článku již začal projevovat na jejich klesající
morálce. Dorazily i nabídky soukromé výuky, kterou se redakce rozhodla
případným zájemcům zprostředkovávat. Neveřejná vzdělávací zařízení
se zařídila po svém. Obchodní kurs začal po předchozím zápisu 25. září,
avšak přijímal žačky pouze s co nejnovějším potvrzením o očkování proti
neštovicím. To bylo zájemcům nabízeno čtyři hodiny denně ve spolkovém
domě, zvláště poté, co se počet dětských obětí neštovic vyšplhal na pět
a nakažených přibývalo.
Ke konci října se však vzhledem k uklidnění situace objevila zpráva
o možném vyučování od listopadu. Poslední říjnové vydání místního
tisku pak přišlo s informacemi, že místní školní rada nařídila začátek
školního roku na středu 3. listopadu. Kvůli přetrvávajícímu nedostatku
vhodných prostor měl mít první až čtvrtý ročník obecné školy výuku po
půldnech třikrát týdně, pátá třída půl dne po celý týden.

Svíčky na cizích hrobech
Na zdravotním stavu méně majetných se jistě podepsal i nedostatek
potravin. Město se snažilo situaci mírnit hromadným nákupem brambor,
otrub, vepřového sádla nebo špeku, které prodávalo za nejnižší stanovenou cenu. I tak se množily případy, kdy trhovkyně z okolních obcí byly
na cestě do města přepadeny místními hospodyněmi, které se od nich
pokoušely nakoupit, přestože často jejich cena mnohonásobně překročila
tu úředně stanovenou.
Nedostatek papíru vedl redakci k opakovanému ujištění, že nepovede
ke zdražení předplatného, stálou cenu garantovali i tiskaři u školních
sešitů. Tradiční hedvábný papír na výrobu dušičkové výzdoby však zdražení uchráněn nebyl. S blížící se Památkou zesnulých se objevila nabídka
dušičkového kvítí od úřadu pro válečnou péči.
Dva druhy macešek v černo-žluté a bílo-červené kombinaci a tři druhy
růží nabízel od 20 haléřů za kus ve svém květinářství pan Schallmayer.
Čistý zisk měl připadnout válečné péči. Na hřbitově se jako loni objevily
kasičky Červeného kříže pro pomoc raněným, nemocným, válečným
vdovám a sirotkům. Obyvatelé města byli vyzváni, aby ozdobili květinami
a svícemi i hroby vojáků, kteří daleko od domova podlehli svým zraněním
v novojičínské nemocnici. A vzpomněli tak třeba i na své padlé v dalekých
krajích, jejichž hroby osvětlit nemohou.

Dvě stě let od narození Jana Nepomuka Enderse
Karel Chobot, Státní okresní archiv
Jednou z významných postav
našeho města druhé poloviny
devatenáctého století byl bezesporu Jan Nepomuk Enders, tiskař, knihkupec, spisovatel,
vydavatel, podnikatel, člen učených společností a spolků, nositel čestného doktorátu.
Studiem archivních dokumentů zjistíme základní údaje
o jeho zajímavém a smysluplném životě: narodil se 3. května
1815 v Uherském Hradišti.
Gymnaziální studia absolvoval
v Bílsku a Těšíně. Poté pracoval
krátký čas jako magistrátní úředník v Bílsku a Frýdku, ale lákal
Johann Nepomuk Enders.
ho obchod, a tak změnil profesi.
Foto: Státní okresní archiv NJ
Velký vliv na jeho další životní
osudy měl frýdecký lékař a lékárník Valentin Měrka, který jej vyučil praktickému umění obchodovat. Zároveň v něm podporoval jeho humanitní
zájmy. Enders pak prošel praxí několika dalších podniků. Stále více ho
lákala literatura, proto začal publikovat malé články a příspěvky do novin.
Mezitím v roce 1839 absolvoval na Universitě v Olomouci filosofii
a u profesora Dr. Ehrmanna technickou chemii a farmacii se závěrečnou
státní zkouškou. V roce 1840 začal studovat ve Vídni polytechniku, ale
téhož roku studia zanechává a v listopadu přichází do Nového Jičína.
Zde si Jan Nepomuk Enders nejprve zařídil obchod. V roce 1849 získal
koncesi na tiskárnu, což se mu více zamlouvalo. Otevřel ji v budově, kde
se od konce devatenáctého století až donedávna skvěl Národní dům.
O dvě léta později, v roce 1851, začal vydávat ilustrovaný týdeník
„Die Biene“, který se brzy stal velmi populárním a vyhledávaným; vycházel
až do roku 1879.
Enders kromě vydavatelské činnosti zároveň publikoval povídky, novely,
pověsti a pohádky. Mnohé příspěvky jsou zveřejněné ve svazcích kalendářů Mährischer Volksbote a Illustrierter Reichsbote, některé pod pseudonymem Johan von Hradisch. Nejhodnotnější je zřejmě obsáhlý článek
nazvaný „Das Kuhländchen“ (Kravařsko), uvedený v příloze časopisu
Die Biene k 1. lednu 1868.
Pro své noviny a časopisy, známé takřka v celé rakousko-uherské
monarchii, získával Enders autory z Vídně, Brna i Prahy. Jednou z nejzajímavějších studií, pojednávající o významných moravských kněžích,
otištěnou v týdeníku Die Biene, je práce pátera Josefa Schwarze s názvem

Novojičínský zpravodaj

Mährenshervoragende Persänlichkeiten des geistlichen Standes aus
Vergangenheit und Gegenwart, která vycházela na pokračování v letech
1866–1868.
Za publikační a vydavatelskou činnost byl Enders vyznamenán panovníky, dokonce i tureckým sultánem. Universita v Rostocku mu udělila
čestný doktorát filosofie a magistra umění, jak se můžeme dočíst
v nekrologu zveřejněném v Neutitscheiner Wochenblatt číslo 11 z 18. března 1877. Dr. Johann Nepomuk Enders zemřel v Novém Jičíně v neděli
11. března 1877 večer.
Odešel v něm na svou dobu velmi vzdělaný člověk humanitního zaměření, který proslavil Nový Jičín v tehdejší Evropě. Muž, který naše starobylé
město miloval, tak jako ctil a miloval svou profesi. Soudobé kritiky se
o Janu Nepomuku Endersovi vyjadřovaly jako o „velkém Moravanovi“.
A takový nechť zůstává i v naší paměti.

Tiskárna Johanna Nepomuka Enderse.

Foto: Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Středa 4. listopadu v 19.00 hod. – malý sál • ALTISSIMO SAXQUARTET • Daniel Troszok – soprán saxofon, Lukáš Kolek – alt saxofon,
Jiří Pohanka – tenor saxofon, Matúš Tomala – baryton saxofon. Kruh
přátel hudby.
■ Středa 11. listopadu v 19.00 hod. • FRAGILE – CZ TOUR 2015 •
Koncert vokální skupiny, která se věnuje interpretaci známých světových
rock-pop hitů v působivých, originálních à cappella aranžmá – bez
hudebních nástrojů.
■ Pátek 13. listopadu v 19.00 hod. • Guy de Maupassant, Daniel Špinar: MILÁČEK • Spanilá jízda po ložnicích horních deseti tisíc nezůstává
nic dlužna Maupassantově románu ani v dnešní době. Režie: Daniel
Špinar. Hrají: Miloslav König, Eva Salzmannová, Šárka Opršálová, Alena
Štréblová, Marie Štípková, Hynek Chmelař a další. Předplatné skupiny B.
■ Pátek 20. listopadu v 18.00 hod. • David Mamet: LISTOPAD • Komedie o tom, jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když popularita
klesá k nule. Režie: Petr Svojtka. Hrají: Michal Dlouhý, Jiří Hána, Jaroslav
Vlach, Lenka Zbranková, Josef Velcl. Předplatné skupiny S.
■ Sobota 21. listopadu v 18.00 hod. • 20 LET ZPÍVÁNÍ • Slaví Novojičínský sextet Pohoda. Vstupné 150 Kč (v ceně vstupenky je CD).
■ Neděle 22. listopadu v 16.00 hod. • Josef Lada, David Vacke: NEZBEDNÁ POHÁDKA • Hrdinové této pohádky se chovají úplně jinak,
než byste čekali. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 23. listopadu v 19.00 hod. • Martin Vačkář, Ondřej Havelka:
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU • Kterak vyzývavě mladá slečna
Luiza skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku bujarého
a rozjásaného štěstí dojde. Hudební retrokomedie o světě trampingu,
módním fenoménu třicátých let. Režie: Ondřej Havelka. Hrají: Petra
Nakládalová, Vojtěch Havelka, Petr Halíček, Anna Polívková, Bohumil
Klepl, Petr Bucháček a další. Předplatné skupiny D.
■ Středa 25. listopadu v 19.00 hod. • BESÍDKA 2015 • Tradiční forma
představení Divadla Sklep – pestrý sled scének, skečů, písní a tanců.
Účinkují: David Vávra, Jiří Burda, Milan Šteindler, Tereza Kučerová, Lenka
Vychodilová, Jana Hanáková, František Váša.
■ Čtvrtek 26. listopadu v 19.00 hod. – chrám Nanebevzetí Panny
Marie • KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY • Účinkují Puellae et Pueri
Nový Jičín, KOS Litomyšl a Symfonický orchestr Ústí nad Orlicí. Program:
J. Leavitt – Missa festiva a jiné skladby z repertoáru obou sborů. Vstupné
100 Kč, děti do 15 let zdarma.
■ Pátek 27. listopadu v 17.00 hod. • JUBKA SLAVÍ JUBILEUM • Více
informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
Připravujeme:
■ Čtvrtek 3. prosince v 19.00 hod. • ONDŘEJ HAVELKA A JEHO
MELODY MAKERS: NÁS TO TADY FURT BAVÍ

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ Pondělí 2. listopadu – úterý 3. listopadu v 17.30 hod. • STÁŽISTA
Robert De Niro v roli sedmdesátiletého vdovce, který si uvědomil, že
odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se říká. Rodinná komedie.
Do 12 let nevhodné, 121 min., titulky.
■ Pondělí 2. listopadu – úterý 3. listopadu ve 20.00 hod. • 3D
■ Středa 4. listopadu ve 20.00 hod. • 2D • PARANORMAL ACTIVITY:
THE GHOST DIMENSION • Slovo hrůza nabude úplně nových rozměrů
nejen proto, že jde o závěrečný díl celé série. Horor. Do 15 let nepřístupné,
83 min., titulky.
■ Středa 4. listopadu – čtvrtek 5. listopadu v 17.00 hod. • STRAIGHT
OUTTA COMPTOM • Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním
z nejnebezpečnějších míst v Americe. Pětice kluků ale odsud dokázala
vypadnout. Hudební drama. Do 15 let nepřístupné,147 min., titulky.
■ Čtvrtek 5. listopadu – neděle 8. listopadu ve 20.00 hod.
■ Pátek 6. listopadu – sobota 7. listopadu v 17.00 hod. • SPECTRE
• Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové bondovce. Akční/thriller.
Do 15 let nepřístupné, 150 min., titulky.
■ Neděle 8. listopadu v 15.30 hod. • 2D
■ Neděle 8. listopadu v 17.30 hod. • 3D • SNOOPY A CHARLIE
BROWN. PEANUTS VE FILMU • Kdo by neznal Snoopyho, nejlepšího
psího kamaráda na světě? Animovaná komedie. Přístupné bez omezení,
88 min., dabing.
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■ Úterý 10. listopadu ve 20.00 hod
■ Středa 11. listopadu v 17.30 hod. • MLÁDÍ • Snímek Paola Sorrentina
s melancholickým úsměvem vypráví o tom, co v lidském životě pomíjí.
Drama. Do 12 let nevhodné, 118 min, titulky.
■ Středa 11. listopadu ve 20.00 hod. • 3D
■ Čtvrtek 12. listopadu ve 20.00 hod. • 2D
■ Pátek 13. listopadu v 17.30 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.
■ Čtvrtek 12. listopadu v 17.30 hod. • 3D
■ Pátek 13. listopadu ve 20.00 hod. • 3D
■ Sobota 14. listopadu – neděle 15. listopadu v 17.30 hod. • 2D •
HUSÍ KŮŽE • Teenager Zach Cooper je znechucen tím, že se z velkého
města musel přestěhovat do malého městečka. Horor/komedie. Přístupné bez omezení, 104 min., dabing.
■ Sobota 14. listopadu – neděle 15. listopadu v 15.30 hod. • 2D •
SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU • Anotace viz
výše.
■ Sobota 14. listopadu – pondělí 16. listopadu ve 20.00 hod. • SPECTRE • Anotace viz výše.
■ Pondělí 16. listopadu – úterý 17. 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.
■ Úterý 17. listopadu – středa 18. listopadu ve 20.00 hod. • LEGENDY
ZLOČINU • Příběh dvojčat Reggieho a Rona Krayových, jedněch z nejznámějších neblaze proslulých zločinců v historii Velké Británie. Krimi/thriller/životopisný. Do 15 let nepřístupné, 133 min., titulky.
■ Středa 18. listopadu – čtvrtek 19. listopadu v 17.30 hod. • SICARIO:
NÁJEMNÝ VRAH • Důstojník elitní operační skupiny pověří idealistickou
agentku FBI, aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem podpořila
eskalující válku proti drogám. Akční/krimi/drama. Do 12 let nepřístupné,
121 min., titulky.
■ Čtvrtek 19. listopadu ve 20.00 hod. • 2D
■ Pátek 20. listopadu v 17.00 hod. • 2D
■ Pátek 20. listopadu – sobota 21. listopadu ve 20.00 hod. • 2D
■ Sobota 21. listopadu v 17.00 hod. • 3D
■ Neděle 22. listopadu ve 20.00 hod. • 3D
■ Pondělí 23. listopadu – úterý 24. listopadu v 17.00 hod. • 2D • HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU • 2. část • Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem Snowem se blíží. Dobrodružný/akční. Do 12 let
nevhodné, 135 min., titulky.
■ Sobota 21. listopadu v 15.30 hod.
■ Neděle 22. listopadu v 17.30 hod. • JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR
A PRDÍCÍ PRÁŠEK • Jo Nesbø nepíše jen geniální detektivky pro dospělé, ale je také autorem knížek pro děti s hlavní postavou ztřeštěného
vynálezce profesora Proktora. Rodinný. Přístupné bez omezení, 87 min.,
dabing.
■ Pondělí 23. listopadu – úterý 24. listopadu ve 20.00 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 25. listopadu ve 13.00 hod. • DÁMA VE ZLATÉM • Bio
Senior. Skutečný příběh ženy, která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti
a za každou cenu bojovat o dědictví, které její rodině právem náleželo.
Drama. Do 12 let nevhodné, 110 min., titulky.
■ Středa 25. listopadu v 17.30 hod. • GANGSTER KA • Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně návyková látka! Kriminální thriller podle
námětu Jaroslava Kmenty. Do 12 let nevhodné, 100 min., česky.
■ Středa 25. listopadu – čtvrtek 26. listopadu ve 20.00 hod. • BLACK
MASS: ŠPINAVÁ DOHODA • V jižním Bostonu sedmdesátých let minulého století přemluví agent John Connolly mafiána Jamese „Whitey“
Bulgera ke spolupráci s FBI. Krimi/drama/životopisný. Do 15 let nepřístupné, 123 min., titulky.
■ Čtvrtek 26. listopadu – pátek 27. listopadu v 17.30 hod.
■ Neděle 29. listopadu ve 20.00 hod. • GANGSTER KA: AFRIČAN •
Závěrečná část temného příběhu Radovana Krejčíře podle námětu Jaroslava Kmenty. Kriminální/thriller. Do 12 let nevhodné, 98 min., česky.
■ Pátek 27. listopadu – sobota 28. listopadu ve 20.00 hod.
■ Pondělí 30. listopadu ve 20.00 hod. • VICTOR FRANKENSTEIN •
Oživit mrtvou hmotu a stvořit z ní živou bytost dokázali zatím jen Bůh
a Viktor Frankenstein. Drama/horor. Do 12 let nevhodné, 109 min.,
titulky.

Novojičínský zpravodaj
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■ Sobota 28. listopadu v 17.30 hod. • 3D
■ Neděle 29. listopadu v 17.30 hod. • 2D • ALDABRA: BYL JEDNOU
JEDEN OSTROV • Působivý snímek nabízí unikátní osudové příběhy
podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra. Dokumentární/rodinný. Přístupné bez omezení, 73 min., česky.
BIOGRAF ARTEFAKT
Promítáme v prostorách Galerky na náměstí!
■ Sobota 14. listopadu ve 20.00 hod. • PRIDE • Za vlády britské
premiérky Margaret Thatcherové vrcholí v zemi nepokoje horníků.
Během Gay Pride v Londýně se aktivisté rozhodnou pomoci jejich rodinám a uspořádají pro ně sbírku. Komedie/drama. Do 15 let nepřístupné,
120 min., titulky.
■ Sobota 28. listopadu ve 20.00 hod. • EJZENŠTEJN V GUANAJUATU • Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce 1931,
na vrcholu svých tvůrčích sil, do Mexika, kde hodlá natočit snímek
Ať žije Mexiko! Životopisný/komedie. Do 18 let nepřístupné, 105 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 10. ledna 2016 (prodlouženo) – 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:
■ Čtvrtek 26. listopadu v 16.30 hod. – Trámový sál • SVITKY OD
MRTVÉHO MOŘE – PŮSOBIVÉ SVĚDECTVÍ O DOBĚ JEŽÍŠOVĚ •
Přednáška Pavla Křivohlavého o jednom z nejzávažnějších archeologických objevů dvacátého století. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 28. listopadu od 8.30 do 13.30 hod. • MIKULÁŠSKÝ JARMARK • Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku s kulturním
programem. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00
Sobota, neděle, svátky 9.00–15.00

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Sobota 7. listopadu v 17.00 hod. • NINJA – Noční Interaktivní NovoJičínská Akce • Noční týmová hra založená na strategii, spolupráci
a důvtipu. Na základě získaných indícií se týmy přesouvají po stanovištích
ve městě a blízkém okolí.
■ Sobota 14. listopadu od 10.00 do 18.00 hod. • FIT DAY – DEN
V POHYBU • Cvičení pro všechny, kdo mají rádi pohyb. Kruhový trénink,
bosu, trampolínky, silová cvičení, aerobic, přednáška o zdravém stravování a suplementech používaných při cvičení. Cena 250 Kč/den
(zahrnuje pitný režim i zdravou svačinku). Nutná rezervace na e-mailu
vindisova@fokusnj.cz nebo telefonu 603 162 548.
■ Neděle 22. listopadu v 15.00 hod. – velký sál SVČ • HVĚZDIČKOVÝ
BÁL • Předvánoční bál pro prince a princezny. Masky s sebou. Hvězdičková discoshow pro nejmenší s vyhodnocením masek, hry a soutěže
se sladkou odměnou. Vstupné 30 Kč.
■ Pondělí 30. listopadu – středa 2. prosince – vestibul SVČ • PRODEJNÍ VÝSTAVKA KERAMIKY • Drobná keramika vhodná jako vánoční
dárek nebo výzdoba a neprodejní výstava výtvarných prací dětí našich
výtvarných kroužků, která potrvá do 18. prosince.

Novojičínský zpravodaj

■ Každý čtvrtek a pátek od 15.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ • KERAMIKA
PRO VEŘEJNOST • Pravidelné kurzy pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet
práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.
Připravujeme:
■ Pátek 4. prosince od 9.30 hod. – Masarykovo náměstí •
DEN S MIKULÁŠEM • Program od 9.30 do 11.30 pro mateřinky,
od 13.30 do 15.00 pro školní družiny, od 16.00 pro veřejnost.
V 17.00 hod. rozsvícení vánočního stromu. Každé dítě dostane dárek.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Celý listopad – Čajovna Archa •
FOTOGRAFIE PETRY ŠROMOVÉ
■ Pondělí 2. listopadu – pondělí 30. listopadu – výstavní síň Stará pošta • KOUZLO
VÁNOC • Dětská vánoční výstava. Vernisáž
2. listopadu v 16.00 hod.
Akce:
■ Středa 4. listopadu v 18.00 hod. –
Čajovna Archa • MAKEDONIE A KOSOVO: NEZNÁMÉ STŘÍPKY JUGOSLÁVIE
• Cestopisná projekce Dody a Komára
z Kudrny. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 4. listopadu ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ
• Hudební workshop s devíti mísami a Kuželem. Vstupné 50 Kč.
■ Čtvrtek 5., 12., 19. a 26. listopadu od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče.
■ Pátek 6. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • KVĚTY • Nejtvrdší
čajová kapela brněnské alternativní scény. Vstupné 100/130 Kč.
■ Sobota 7. listopadu v 19.00 hod. – Klub Galerka • PAVEL FAJT
DRUMMING ALLEY • Koncert & workshop věnovaný pětidobému
rytmu. Vstupné 100/130 Kč.
■ Středa 11. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ÍRÁN: SEDM
BAREV PERSIE • Cestopisná projekce Baziho z Kudrny. Vstupné
40/60 Kč.
■ Pátek 13. listopadu ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • ABSTRAKT
FUNK SESSION • Freestyle party: Liquid dub, house, breakbeat, dub step.
DJs – Old–Vasha, Little, Scratchy (High Voltage Crew). Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 14. listopadu ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA • Trio Z Rio – alternativní formace z Belgie a Švýcarska
vycházející z šansonu, jazzu, punku i moderní vážné hudby. Večerem
provází Saty.
■ Středa 18. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PSYCHOHRY
• Workshop s Josefem Pustkou pro laiky i studenty psychologie. Vstupné
70/90 Kč.
■ Pátek 20. listopadu ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB &
LINWOOD LEE TAYLOR TRIO (USA/SK/CZ) • Talentovaný americký
bluesman poprvé v Česku. Vstupné 100/150 Kč.
■ Sobota 21. listopadu v 18.00 hod. – Klub Galerka • NA PRÁZDNINY
DO ŠKOLY? • Cestovatelský večer s masala čajem o dobrovolničení
a cestování v severní Indii. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 21. listopadu ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • KUMAR
& MEZI BŘEHY • Alternativ hip hop and rap’n’roll, after party s DJ.
Vstupné 30 Kč.
■ Středa 25. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • DO FINSKÝCH
NÁRODNÍCH PARKŮ • Cestopisná projekce Táni Zavřelové z Kudrny.
Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 26. listopadu v 18.00 hod. – Čajovna Archa • THULETUVALU
• Dokument z cyklu Jeden svět. Co spojuje grónské městečko Thule
a polynéský ostrov Tuvalu? Délka 96 min.
■ Sobota 28. listopadu v 7.45 hod. • ČAJOVÝLET NA HOSTÝNSKOVSETÍNSKOU PAHORKATINU • Přírodně kulturní expedice. Sraz
v 7.45 na AN na stanovišti 6, dopravou do Rajnochovic, odtud pěšky
do Valašského Meziříčí. Délka 19 km.
■ Sobota 28. listopadu ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA • Poslechový večer věnovaný hudbě šedesátých let.
Připravujeme:
■ Sobota 6. prosince ve 20.00 hod. – Klub Galerka • QUATTRO BUGGY & SARKONIA • Rock-metalový čertovský Mikuláš vol.1! Vstupné
50/80 Kč.
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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:
■ Pondělí 2. listopadu – pondělí 30. listopadu – galerie Návštěvnického centra • SVĚT HUDBY ČERNOBÍLE • Fotografie Milana Víchy
a přátel – Martina Krejsy, Taťány Turkové a Milana Ryšky. Vernisáž 2. listopadu v 17.00 hod.
■ Do pátku 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!
• Zahájili jsme prodej nástěnného a stolního kalendáře města na rok 2016
s kresbami Karla Kordiovského.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 10. listopadu v 17.00 hod. – hudební sál
ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT
■ Úterý 1. prosince v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • MIKULÁŠSKÝ
KONCERT

Pozvánky
• Lampionový průvod pohádkovým městem
Na lampionový průvod pohádkovým městem Novým Jičínem se
můžete se svými dětmi vypravit v pátek 6. listopadu. Sraz bude
v 17.00 hodin před gymnáziem. Společně rozsvítíme ulice města,
pohádkovou cestou dojdeme k informačnímu centru a průvod zakončíme v zahradě městské knihovny, kde budou pro děti připraveny
odměny.
• Chrámem bude znít duchovní hudba
Pěvecký sbor Ondráš, Klub rodáků a přátel města a kostelní sbor
zdejší římskokatolické farnosti zvou širokou veřejnost na koncert
duchovní hudby u příležitosti stého dvacátého výročí narození hudebního
skladatele a ředitele kůru Františka Šimíčka a k poctě novojičínským
hudebním osobnostem Václavu Ptáčkovi a Ervínu Bártkovi, který se
uskuteční v sobotu 7. listopadu v 18.00 hodin v chrámu Nanebevzetí
Panny Marie. Řídit bude umělecký vedoucí Ondráše Petr Lichnovský.
• Beseda nejen o touze po štěstí
O touze po štěstí i dalších oblastech života budou moci s přednášejícím Petrem Húštěm diskutovat účastníci besedy, která se
uskuteční v úterý 10. listopadu v 18.00 hodin v Rodinném centru
Provázek, působícím v budově Střední odborné školy Educa. Vstup
bude volný. Další informace a kontakty na pořadatele najdete na
www.kostel-novyjicin.cz.
• Přijdete na Novojičínský jarmark?
Další podzimní Novojičínský jarmark se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne možnost
nákupu pečiva a perníčků, trdelníků, řeznických a mléčných výrobků.
Dále také koření, med, rukodělné výrobky, dekorace a mnoho dalšího.
• Děti se specifickými problémy mají výstavu
Výstavu prací, které vytvořily děti a mládež se specifickými problémy, můžete do pátku 20. listopadu zhlédnout ve vestibulu zdejší
radnice. Výstava je tematicky zaměřená na lidovou kulturu a folklor
a stala se součástí XXIII. ročníku Evropských dnů handicapu. Na
slavnostním večeru Křišťálový kamínek byl za své dílo ve výtvarné
soutěži Červená modrá fiala oceněn i Roman Macháň z Nového Jičína. Naše město zde ocenilo také speciálního pedagoga Jana Vavřičku, který věnoval velkou péči rozvoji a vzdělávání žáků s poruchami
autistického spektra.
• „Tomíci“ pořádají Drakiádu
Turistický oddíl mládeže Ještěrky zve veřejnost na Drakiádu, která
proběhne v úterý 24. listopadu v 15.00 hodin na louce za Základní
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speciální školou Dlouhá. Vítány jsou děti i jejich draci, s nimiž mohou
poměřit síly a zároveň se jimi pochlubit.
• „Jubka“ slaví jubileum!!!
Základní škola Jubilejní letos slaví čtyřicáté výročí svého vzniku.
Jubileum oslaví dvakrát – v pátek 27. listopadu v 17.00 hodin školní
akademií, na níž žáci předvedou, co všechno se naučili, a v sobotu
28. listopadu od 9.00 do 12.00 hodin dnem otevřených dveří, kde
uvidíte, jaká škola byla, je a bude. Pokud je Základní škola Jubilejní
součástí vašich vzpomínek nebo přítomností, přijďte jubileum „Jubky“
oslavit s námi!
• Plesový trénink a etiketa v kavárně Praha
Také si myslíte, že základy etikety se vám mohou kdykoliv hodit?
V pátek 27. listopadu ve 20.00 hodin o nich na Plesovém tréninku
v Kavárně Praha pohovoří speciální host a odborník na společenské
chování Jan Holata. Taneční přípravu na plesovou sezonu okoření
módní přehlídka svatebních a společenských šatů Svatebního salonu
Kamila. Vstupné 100 korun je vázáno na rezervaci stolu.
• Eva Henychová vystoupí ve Straníku
Písničkářka, kytaristka, skladatelka i textařka Eva Henychová
zavítá do Straníku. V sobotu 28. listopadu v 17.00 hodin přednese
v Klubu seniorů svůj adventní recitál. Nenechte si ujít setkání s charismatickou osobností, která dokáže nahlédnout pod povrch všedního života.
• Bohoslužby Apoštolské církve
Společenství křesťanů Druhá míle (Apoštolská církev) vás zve na
bohoslužby, které se konají pravidelně každou neděli v 10.00 hodin
v modlitebně Husitské církve na Sokolovské ulici 26. Podrobnosti
sdělí Jaromír Bílý, telefon 731 610 801, nebo Jiřina Gina Čunková,
telefon 776 296 003.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce v pondělí 16. listopadu
v 16.00 hodin do Orlovny v Loučce na setkání při kuželkách – autobus MHD jede z autobusového
nádraží v 15.20, další v 16.12. Ve středu 25. listopadu
v 16.30 hodin pořádáme v klubových místnostech na baště
městského opevnění přednášku Karla Chobota s názvem
Po kom se jmenují naše ulice, tentokrát Msgr. Šrámka.
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EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Koncert křesťanské folkové skupiny S.R.O.
sobota 5. 12. 2015 v 15 hodin, modlitebna Církve adventistů s. d.,
Suvorovova 478 (naproti Technických služeb)
Vstupné dobrovolné

Firma SVCS Process Innovation s. r. o.,
Valašské Meziříčí, zabývající se vývojem
a výrobou zařízení pro polovodičové aplikace
přijme pracovníka na pozici

„strojní konstruktér“

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

■ Požadujeme VŠ

nebo SŠ vzdělání strojního zaměření a rutinní
znalost práce na PC (SolidWorks).
■ Očekáváme samostatný, zodpovědný přístup k zadaným úkolům
a vysoké pracovní nasazení.
■ Nabízíme náročnou a zajímavou práci v dobrém kolektivu s odpovídajícím ohodnocením a možností dalšího profesního rozvoje.
Zájemci mohou poslat svůj životopis na e-mail: info@svcs.cz

MED
centrum

BENZINA
SHELL

PO–PÁ
8.00–16.30
LAKAR s. r. o.
Husova 3 • 741 01 Nový Jičín
budova restaurace Nové Slunce
tel.: 556 702 188, 777 615 010
e-mail: info@lakar.cz
Nabízíme:
• široký sortiment potřeb do kuchyně a domácnosti
(hrnce, pánve, příbory, sklo, keramika, plasty, odpadkové
koše, a mnoho dalších výrobků od českých i zahraničních
dodavatelů)
• vybavení a servis gastroprovozů
• kompletní sortiment výrobků TESCOMA

10% sleva na celý nákup při předložení tohoto inzerátu.
Přijďte si vybrat vánoční dárek pro své blízké a přátele.

Novojičínský zpravodaj
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Aikidó s uznávaným mistrem

Discgolfisty potrápil vítr

Martin Bobala

Třetí ročník největšího moravského discgolfového turnaje Moravian
Open byl pro domácí hráče úspěšný. Uskutečnil se o prvním říjnovém
víkendu v okolí chaty Svinec. Turnaj patří mezi nejnáročnější a vzhledem k silnému větru tomu letos nebylo jinak. Mezi devadesáti hráči
z Česka a Slovenska měl pořádající klub Moravian Gators dvaadvacet
zástupců. Nejlépe si vedli Jakub Knápek v kategorii Junior a Přemysl
Novák v kategorii Open – oba skončili na druhém místě. Petra Javorková byla třetí mezi ženami a Radek Knápek obsadil šesté místo
v kategorii Master.
Text Petra Javorková, foto Kryštof Novák

Naši zvládli důležité derby
Milan Urban
Až v jedenáctém kole se zdejší hokejoví fandové dočkali regionálního
derby ve východní skupině druhé ligy. Sedmnáctého října se HK Nový
Jičín utkal na soupeřově ledu s týmem HC Kopřivnice, který se do soutěže
vrátil po třinácti letech. Na dva a půl tisíce diváků čekala parádní podívaná,
na jejímž konci se Novojičínští radovali z vítězství 6:3. Polovinu jejich
gólů vsítil Robin Gebauer. Výbornou práci odvedl také brankář Tomáš
Kozák, jenž zaznamenal čtyřiadvacet zásahů. Odveta se uskuteční
ve středu 25. listopadu v 18.00 hodin v Novém Jičíně.

Parádní závěr tenisové sezony
Radek Vrba
Tenisté na konci září uzavřeli sezonu. V jejím závěru se mladým
nadějím z Nového Jičína podařilo uhrát velmi cenné výsledky.
Václav Formánek zvítězil na dvou turnajích ve dvouhře mladších
žáků kategorie C, stejně jako Lukáš Vrba ve čtyřhře starších žáků.
Všichni mladí tenisté již přešli do přetlakové haly a připravují se na
další sezonu, která odstartuje prvního prosince.

Stáž s uznávaným učitelem Nebi Vuralem uspořádal ve druhé
polovině září zdejší oddíl aikidó. Mistr původem z Turecka je držitelem
sedmého danu. Aikidó studoval především ve Francii, kde žil několik
desítek let. Jeho hlavním učitelem byl japonský mistr Nobuyoshi
Tamura, jedna z nejvýznamnějších osobností světového aikidó.
Nebi Vural vyučuje v mnoha zemích Evropy, Asie a Afriky. Pro
novojičínské aikidó byla jeho návštěva velikou poctou už proto, že
členové oddílu navštěvují jeho stáže v Česku i zahraničí déle než
patnáct let. Stáže se zúčastnilo téměř čtyřicet lidí, kromě domácích
také cvičenci z Hodonína, Chebu či Brna a také z Polska, Slovenska
a Malty.
Úspěšnost akce dokládá skutečnost, že Nebi Vural přijal pozvání
do Nového Jičína i na příští rok. Při závěrečném projevu ocenil celkovou organizaci i technickou úroveň členů pořádajícího oddílu.
Děkujeme městu Nový Jičín za finanční podporu této stáže.

Nový Jičín žil florbalem
Zdeněk Stanislav
Dvaadvacátý ročník florbalového turnaje s názvem Novojičínský
O-Cup se uskutečnil desátého října v Základní škole Komenského 66. Turnaj je již stálou součástí kalendáře sportovních akcí,
které město každoročně podporuje svým grantem. Zvyšuje se
také kvalita, což je patrné na zvyšujícím se počtu startujících –
letos se představilo šestnáct družstev se 135 hráči. Mladí i starší
florbalisté po celý den bojovali o putovní poháry ve třech kategoriích. Mezi seniory si nejlépe vedl tým Daj mi ropu, pohár pro kategorii juniorů si odvezlo družstvo Luny Příbor a nejmladší kategorii
benjamínků ovládlo družstvo Crazy team. Pořadatelé již nyní zvou
všechny zájemce na třiadvacátý ročník turnaje, který se uskuteční
v sobotu 8. října 2016.

Sportovní pozvánka
• V kuželně probíhá meziokresní soutěž
Meziokresní soutěž družstev kuželkářů nadále probíhá ve zdejší
kuželně. Účastní se jí sedm týmů, mezi nimi tři celky zastupující
novojičínský oddíl. V listopadu se dvakrát utkají v městském derby
– ve středu 11. listopadu v 16.30 hodin to bude duel Nový Jičín
„A“ – Nový Jičín „B“, ve středu 25. listopadu v 16.30 hodin
zápas Nový Jičín „B“ – Nový Jičín „C“. Mimo to upozorňujeme,
že v listopadu bude v kuželnách v Novém Jičíně, Sedlnicích,
Odrách a Bílovci probíhat veřejný turnaj pro mládež ve věku
od 10 do 14 let. Podrobné rozpisy najdete na www.kuzelkynj.cz.

Svinec? To je srdeční záležitost!
Pavel Andrýsek
V minulém čísle jsme informovali o změně provozovatele Chaty Svinec, kterým je stejnojmenná společnost. Jejího spolumajitele – Přemysla Nováka – jsme se zeptali:
Ke Svinci se váží tvé první lyžařské krůčky. Teď se vracíš jako
provozovatel lyžařské chaty…
Pro mne byl Svinec vždy srdeční záležitost. Už v dětství jsme sem
vyráželi každou neděli s rodiči na „povinné“ procházky. Dnes se těšíme,
že sem jednou budeme chodit s našimi dětmi. Tady se utvářel náš
vztah k přírodě i ke sportu, provázený spoustou krásných vzpomínek.
V Novém Jičíně už nějakou dobu nepobýváš. Co tě přimělo
k návratu?
Na Svinec jsem se vždy rád vracel jako host nebo spolupořadatel
různých akcí. Když se letos na jaře naskytla možnost Chatu Svinec
provozovat, dlouho jsme neváhali.
Mluvíš v množném čísle. Kdo další se na restartu chaty podílí?
Především můj dlouholetý kamarád Honza Dudek, který tři roky
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úspěšně provozuje vlek a restauraci v Karolince. Třetí – neméně důležitý
– je můj bratr Kryštof. Ten se stará o komunikaci a marketing.
Jaké máte cíle?
Vrátit Chatu Svinec tam, kam patří. Udělat z ní první volbu na seznamu
víkendových aktivit Novojičínských a přivést na toto krásné místo nocležníky z blízkého i vzdálenějšího okolí. Chystáme nové aktivity pro rodiny
s dětmi, bikery, lyžaře, gurmány i discgolfisty. Zároveň respektujeme
zdejší zachovalou krajinu, do které by bylo škoda přehnaně zasahovat.
Co se změnilo v samotné chatě?
Pustili jsme se do nutných oprav a vylepšení, které možná nebudou
na první pohled vidět, ale jsou důležité pro plynulý provoz. Podařilo se
nám dovybavit kuchyni, dáváme do pořádku vybavení pokojů i technické
zázemí. Na podzim budeme mít pravidelně otevřeno od pátku do neděle.
Jelikož máme šikovného kuchaře, budeme mít každý den v nabídce
polévku a jedno hlavní jídlo z čerstvých lokálních surovin. Naším hlavním
cílem je dělat svou práci poctivě, abychom se za ni nemuseli nikdy stydět.
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Fotosoutěž čtenářů – 56. kolo
Třicet zaslaných soutěžních snímků – dvojnásobek oproti
minulému měsíci a zřejmě absolutní rekord –
znamenalo opět nelehkou úlohu pro hodnotitele.
Možná budou někteří soutěžící zklamaní, ale takový
je výsledek:
1. místo získává snímek Petry Vlčkové s jedním
z nejčastějších témat, kterým je romantická Kostelní
ulice.
2. místo – po srpnovém kole opět snímek oblíbené
Žerotínovy (kdysi Zámecké) ulice, jak ji jednoduchým
přístrojem zaznamenala Lenka Petříčková.
3. místo si za svůj objevný snímek, pořízený zřejmě
z nejvyšších pater svého obydlí, zachycující nový
lesopark i vilu Hanse Hückela, odnáší Michal Kolář ze
Žiliny.
Pavel Wessely

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.
1. místo: Petra Vlčková

2. místo: Lenka Petříčková

3. místo: Michal Kolář

Uzávěrka příštího čísla bude 19. listopadu ve 12.00 hodin.
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