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Ukončení Novojičínského léta
Mezi účinkujícími v amfiteátru na Skalkách byla i kapela MIRAI s částečně novojičínskými kořeny. Foto: Archiv MKS
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Prvňáčky vítali v novém atriu
Základní škola Ko-

menského 66 v No-
vém Jičíně s novým
školním rokem zahá-
jila i provoz zrekon-
struovaného atria.
Venkovní prostor byl
za 7,2 milionu korun
přeměněn na místo,
kde se mohou žáci
učit, relaxovat a hrát
si. Pedagogové a sta-
rosta města Stanislav
Kopecký v atriu 1. září
přivítali prvňáčky. 

„Již dlouhou dobu
jsme plánovali rekon-
strukci plochy tak,

aby vyhovovala pobytu dětí v družině i ve výuce,“ uvedla vedoucí
odboru školství na radnici Oldřiška Navrátilová. Pod širým nebem
vznikla učebna, ale i prostor s trampolínami, workoutovým hřištěm,
houpačkami nebo pódiem. „Nově zde přibyly také vzrostlé stromy
s venkovní čítárnou, zelené plochy a retenční nádrž,“ doplnil místo-
starosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. Práce měly být původně
hotovy loni v listopadu, stavební firma však dílo předala až minulý
měsíc. Průtahy řeší město právní cestou.

V Novém Jičíně v září poprvé usedlo do lavic 242 dětí. 224 z nich
ve školách města, 18 dětí v soukromé Základní škole Galaxie.
Marie Machková, tisková mluvčí

Změny v platbách za parkování
Na dvou místech v centru Nového Jičína se od 1. září změnil par-

kovací režim. Před Mendelovou střední školou v Tyršově ulici
a u Komerční banky ve Štefánikově ulici byly instalovány parkovací
automaty a za odstavení auta tu musí řidiči platit. Tato změna souvisí
s celkovou rekonstrukcí parkovacího systému ve městě, která byla
spuštěna 11. srpna. Parkoviště na Revoluční ulici je naopak nově
bez poplatku, stejně jako vjezd pro určitý druh vozidel na Masarykovo
náměstí.

„Změna pravidel v parkování vychází z koncepce statické dopra-
vy. Výměna parkovacích automatů pak byla nutná, protože ty stá-
vající už byly poruchové a měly zastaralý systém platby. Nyní jde
parkování uhradit nejen mincemi, ale i platební kartou nebo přes
internetovou službu MPLA,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav
Kopecký.

Řidiči za parkování v lokalitách s automaty platili dosud 10 korun
za hodinu.  Od 1. října ale bude ceník upraven. Za hodinové odstavení
vozu se bude platit 20 korun. Na parkovišti Na Valech zůstane taxa
stejná, tedy první dvě hodiny zdarma, pak každá započatá hodina
přijde na 30 korun. Parkoviště na ulici Revoluční je už od 11. srpna
bez poplatku. Pouze na vyhrazených místech pro návštěvníky pošty
je nutné mít parkovací kotouč, neboť je zde 30 minutový limit. Část
míst je také vyčleněna pro nájemníky domu číslo 1525 a zdravotně
postižené občany.

Zrušeny byly i automaty u vjezdů na Masarykovo náměstí. „Vjezd
do centra bude regulovat dopravní značení, které ho umožní pouze
cyklistům, vozidlům technických služeb, dopravní obsluze do
7,5 tuny hmotnosti a vozidlům s povoleným stáním,“ upřesnil vedoucí
odboru správy majetku radnice Kamil Žák.
Marie Machková, tisková mluvčí

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji lokality Pod Skalkou (III. etapa)
soukromému investorovi. V lokalitě má vzniknout 23 pozemků pro výstavbu
rodinných domů. Úkolem investora bude výstavba veřejné dopravní a tech-
nické infrastruktury (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, parkovací
stání, veřejná zeleň) a následný prodej pozemků pro výstavbu rodinných
domů. Záměr prodeje pozemků v této lokalitě byl zveřejněn transparentním
způsobem na úřední desce a prostřednictvím internetového realitního
portálu SREALITY.CZ. Současně byly informovány společnosti, které se
obdobnou činností zabývají a byly s městem v minulosti v jednání. 

V podmínkách prodeje bylo mimo jiné stanoveno, že se musí jednat
o individuální výstavbu rodinných domů, a to na základě zpracovaného
hydrogeologického průzkumu, ze kterého vyplynulo, že pro danou lokalitu
není vhodná intenzivnější zástavba (dvojdomy, řadová zástavba apod.).
Z jednání s potenciálními zájemci se právě tato podmínka jevila jako největší
překážka ekonomiky celého projektu, neboť právě intenzivnější zástavba
byla jedním z požadavků zájemců. 

Cena stanovená v nabídkovém řízení byla stanovena jako cena minimální
určená znaleckým posudkem. Je třeba si uvědomit, že se jedná opozemky,
které jsou bez inženýrských sítí. Kromě výstavby technické infrastruktury
je potřeba k nákladům na realizaci přičíst cenu projektové dokumentace,
inženýrskou činnost a další náklady spojené s realizací výstavby, včetně
rizik spojených s realitním trhem a nárůstem cen stavebního materiálu
a stavebních prací. 

Vítězný uchazeč, který za odkup této lokality nabídl částku 15 188 311
korun bez DPH, má v plánu realizovat výstavbu minimálně i části rodinných
domů, které následně prodá zájemcům. V lokalitě má být situováno 4 až
5 typových rodinných domů, a to na základě studie, která pro tento účel
bude zpracovaná. Toto řešení, které může realizovat pouze soukromý inves-
tor, umožní, že tato lokalita bude architektonicky aurbanisticky sjednocena,
na rozdíl od prodeje stavebních pozemků jednotlivým zájemcům, kteří
následně realizují výstavbu rodinných domů podle svých představ. Jednotná
výstavba rodinných domů soukromým investorem navíc umožní, aby sta-
vební práce probíhaly daleko kratší dobu, než individuální výstavba koneč-
nými zájemci. Město v podmínkách nabídkového řízení a kupní smlouvy

stanovilo závazné podmínky a lhůty pro výstavbu infrastruktury i rodinných
domů. Jejich nedodržení je sankcionováno smluvními pokutami, případně
možností odstoupit od smlouvy apřevzít pozemky zpět do majetku města.
Podmínky dále obsahují závazek budoucího převodu vlastnického práva
k veřejné dopravní a technické infrastruktuře a k pozemkům pod nimi.
Závazným podkladem pro využití této lokality je studie, která řeší optimální
využití předmětné plochy pro individuální bydlení. Součástí jsou také regu-
lativy – základní parametry pro výstavbu rodinných domů. 

Město v současné době realizuje výstavbu infrastruktury v lokalitě Za
Školou v místní části Žilina apřipravuje ji pro následnou výstavbu 23 rodin-
ných domů. Na základě aktuálních zkušeností města lze konstatovat, že
město není schopno v operativní době výstavby konkurovat soukromým
developerům. Uvedený projekt se realizuje zhruba 15 let. První územní
rozhodnutí na umístění inženýrských sítí, komunikací a chodníků bylo
vydáno v roce 2008.

Při posouzení ekonomiky projektu Za Školou je zřejmé, že ani po této
stránce není výstavba inženýrských sítí městem a následný prodej jed-
notlivých stavebních pozemků třetím osobám finančně výhodný. Cena za
výstavbu infrastruktury (včetně nákladů na zpracování projektové doku-
mentace asouvisejících činností aslužeb) činí cca 31 milionů korun včetně
DPH. Přepočítáme-li tyto náklady na 1 m2 plochy pro výstavbu rodinných
domů, činí zhruba 1 410 korun. Cena obvyklá a minimální vyhlašovací
cena byla stanovena na 1 650 korun bez DPH za 1 m2. Z reálné aktuální
zkušenosti města vyplývá, že náklady na vybudování infrastruktury opravdu
nejsou 500 korun na 1m2, jak se z prohlášení některých představitelů opo-
zičních stran dozvídáme. Stejně tak nejsou tyto pozemky „předražené“.
V rámci nabídkového řízení došlo k vysoutěžení ceny blížící se částce
2 000 korun za 1m2 bez DPH, což ukazuje, že kupní síla azájemci opozemky
za takovouto cenu existují. S rostoucí cenou stavebních materiálů bude
nyní výstavba infrastruktury řádově dražší. 

Současné vedení města si je vědomo situace kolem nedostatku volného
bydlení na trhu, a právě proto se snaží co nejrychleji tento nedostatek ale-
spoň touto cestou mírnit, na rozdíl od předchozích vedení.
Vedení města

Vyjádření k prodeji lokality Pod Skalkou

Prvňáčci Základní školy Komenského 66 dostali na
uvítanou malou sladkost. Foto: Marie Machková
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Letošní opravy památek 

Nový Jičín letos investoval do oprav kulturních památek na území
města čtyři a půl milionu korun. Část nákladů, 1,3 milionu korun,
pomůže uhradit Ministerstvo kultury ČR. Radnice nechala zrenovovat
kamenný kříž z roku 1888, harmonium z přelomu 19. a 20. století
v kapli svatého Michala, část hradeb městského opevnění z počátku
16. století a secesní vilu podnikatele Ferdinanda Czeicznera, v níž
sídlí městská knihovna. Město přispělo částkou půl milionu korun
i na opravu střechy Španělské kaple, která je v majetku římskoka-
tolické farnosti.

„Kamenný kříž s litinovým korpusem Krista v Kojetíně restauroval
akademický sochař Jakub Gajda. Kříž byl na dvou místech prasklý
a velmi nestabilní. Ještě letos plánujeme úpravu terénu v okolí památ-
ky,“ řekla Simona Holčáková z odboru školství akultury na novojičínské
radnici. Aktuálně probíhají záchovné práce na hradbách městského
opevnění, kdy se po vyčistění zdivo nově spáruje.

Nejnákladnější byla výměna 45 oken v budově radnice, jejíž základy
pocházejí z 16. století a je na seznamu kulturních památek. Úřad za
ni zaplatil více než dva miliony korun, téměř 800 tisíci přispěje Minis-
terstvo kultury ČR. 

První etapu sanačních prací má za sebou i budova městské
knihovny, která byla postavena v roce 1910 jako rodinné sídlo tex-
tilního podnikatele Ferdinanda Czeicznera. „Kvůli špatné nebo i chy-
bějící izolaci a průsakům z kanalizace ničila zdivo velká vlhkost.
Provedla se injektáž zdiva, udělaly se nové sanační omítky a opravila
se i přilehlá kanalizace, která se vyspádovala směrem od budovy.
Také se vyměnila pískovcová dlažba na chodníku,“ vysvětlila Hol-
čáková.
Marie Machková, tisková mluvčí

Kolaudace po třinácti letech
Novojičínský zimní stadion byl po třinácti letech konečně zkolau-

dován. Od roku 2008 fungovalo sportovní zařízení pouze v režimu
předčasného užívání stavby, protože nesplňovalo podmínky proti-
požárního zabezpečení stanovené Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje. Město, vlastník objektu, vše napravilo až
vloni, kdy budova dostala novou střechu, jejíž součástí je samočinné
odvětrávání. V rámci rekonstrukce sportoviště byla doplněna elekt-
ronická požární signalizace.

„Tato opatření jsme museli realizovat, abychom zabránili omezení
kapacity osob. Hasiči kvůli v minulosti nesplněným podmínkám,
které vyplývaly ze stavebního povolení z roku 2006 na úpravy zimního
stadionu, v lednu 2019 snížili maximální počet osob v budově na
250. Vlivem loňské rekonstrukce je současná maximální kapacita
v objektu podle požárně bezpečnostního řešení 1739 osob,“ řekl
místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Radnice hned v únoru 2019 podala žádost na stavební úřad, aby
povolil rekonstrukci střechy včetně instalace technologických zařízení
- řízeného odvětrání, ozvučení, odvlhčovací jednotky, osvětlení a zob-
razovací techniky s novým požárně bezpečnostním řešením. „Byla
to nejnákladnější investiční akce loňského roku. Za uvedené dílo
jsme zaplatili více než 55 milionů korun. 25 milionů nám pokryla
dotace,“ dodal Dobrozemský.

Přestože rekonstrukce zimního stadionu skončila už v prosinci
loňského roku, stavební úřad mohl vydat kolaudační rozhodnutí až
nyní, kdy se dalo při provozu po skončení covidových omezení pro-
vést měření hluku z celkového provozu stavby v návaznosti na závěry
hlukové studie.
Marie Machková, tisková mluvčí

Instalace renovovaného kamenného kříže v Kojetíně. Foto: Antonín Vágner

Druhá veřejná diskuze k MHD
Zveme občany na druhé veřejné projednání k plánovaným změ-

nám v městské hromadné dopravě v Novém Jičíně v úterý
19. října v 16:00 hodin v aule radnice na Masarykově náměstí. Po
prvním projednání, které se uskutečnilo v září, byly i na základě
podnětů veřejnosti vypracovány dotazníky, které najdete vložené
v tomto čísle zpravodaje a na internetu. Z vašich odpovědí násled-
ně vzniknou návrhy nových jízdních řádů, které budou k dispozici
na webu města od 14. října. Na říjnovém projednání již probereme
konkrétní návrhy linek a časových poloh spojů a po diskuzi s účast-
níky v nich ještě uděláme případné změny tak, aby od prosince
jezdily elektrobusy v Novém Jičíně k vaší co největší spokoje-
nosti.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Rodí se názvy nových ulic
Nový Jičín oslovil občany, aby pomohli vybrat názvy pro šest

nových ulic. Ty vznikají v souvislosti s výstavbou rodinných domů
v místní části Žilina, v lokalitě Za Školou. Radnice lidem, kteří
v uvedené části města vlastní nemovitost, zaslala dotazník se dvě-
ma variantami pojmenování. Občané měli anketní lístek doručit
na úřad, a to elektronicky, poštou nebo osobně, do 26. září.
Jména nových ulic budou schvalovat zastupitelé na listopadové
schůzi. 

„Usilujeme o systémové řešení a zpřehlednění orientace v loka-
litě. Není možné do nekonečna větvit a prodlužovat ulici Za Školou.
Jak se nové ulice budou jmenovat, si rozhodnou samotní občané,
kteří tam mají dům nebo pozemek. Mezi navrženými názvy jsou
jména historických osobností, místopisné i neutrální botanické
výrazy. Do seznamu jsme zapracovali i podněty obyvatel Žiliny,“
řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký. V nabídce je napří-
klad jméno zakladatele pěveckého sboru Ondráš Ervína Bártka
nebo žilinského lékaře Aloise Borusíka, ale také třeba Ořechová
nebo Javorová ulice. 

Město připravilo v lokalitě Za školou prostor pro výstavbu 23
rodinných domů. Všechny parcely byly v uplynulém půlroce tran-
sparentním způsobem prodány. Radnice k nim nyní na své náklady
přivádí sítě. V budoucnu chce plochu ještě rozšířit o zeleň, hřiště
a parčík, aby zvýšila komfort bydlení v této části města.
Marie Machková, tisková mluvčí

Henlein přišel o občanství
Zastupitelstvo Nového Jičína rozhodlo na svém zasedání

13. září 2021 odejmout čestné občanství města válečnému zločinci
Konradu Ernstu Eduardu Henleinovi. Návrh na zařazení tohoto bodu
do programu jednání podali zastupitelé Pavel Liška aMichal Pořízka.
Jmenování říšského komisaře anacisty čestným občanem Nového
Jičína dokládá zápis z jednání rady města z 11. ledna 1939.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Topit lze i mimo topné období
V chladných dnech z počátku září se občané dotazovali na bytovém

odboru novojičínské radnice, zda je možné topit i mimo otopné
období, které upravuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č.194/2007 Sb. Tato vyhláška stanovuje, že otopné období začíná
1. září a končí 31. května následujícího roku. Dále říká, že dodávka
tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní
teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě pokles-
ne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje
počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující
den.

S provozovatelem tepelného hospodářství v Novém Jičíně se
lze dohodnout na dodávkách tepelné energie i mimo tato kritéria
uvedená ve vyhlášce. Teplo lze tedy dodávat celoročně. Podmín-
kou je, aby žádost o spuštění dodávky tepla podala oprávněná
osoba, která může jednat za subjekt, a to skrze zákaznickou linku:
info@veoliaenergie.cz.
Marie Machková, tisková mluvčí

Klobouky na ambasádě ve Vídni

Fenomén Nového Jičína jako města klobouků se objevil na sklonku
měsíce září v rakouské Vídni, kde Muzeum Novojičínska představilo
v rámci tradiční akce Svatováclavské posvícení své unikátní sbírkové
fondy. Na velvyslanectví České republiky historické muzejní exponáty
z produkce továren Johann Hückel’s Söhne, Bratři Böhmové a jejich
následovníka TONAKu doprovodily nejnovější produkty současné
kloboučnické tvorby. 

Při této příležitosti byl prezentován Moravskoslezský kraj a jeho
vlastní příspěvková organizace. Na 450 představitelů diplomatických
služeb působících v Rakousku tak mělo možnost shlédnout výstavu
prezentující více než 222 letou tradici, kterou Nový Jičín v klobouč-
nickém průmyslu představuje. Propojení bylo symbolicky předsta-
veno rovněž ve vztahu na vídeňskou kloboučnickou firmu P. & C.
Habig a Bratři Böhmové. Tato vídeňská továrna s dvěma pobočkami
v Novém Jičíně, bývalá Karnola a Autopal 2, je spojená se slavným
rakouským „kloboučnickým“ fotbalovým týmem Rapid Vídeň.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Město prodává dům v Žilině

Dům na Beskydské ulici sloužil v poslední době jako denní sta-
cionář pro osoby vyžadující zvláštní péči, v minulosti zde byla
mateřská škola. V nabídce je pozemek parcelní číslo 428 (zasta-
věná plocha a nádvoří) o výměře 613 m², jehož součástí je budova
č. p. 176 (stavba občanského vybavení) a pozemek parcelní číslo
429 (zahrada) o výměře 948 m², vše v katastrálním území Žilina
u Nového Jičína. Minimální nabídková cena je 5 690 000 korun.
Písemné nabídky je třeba doručit v uzavřené obálce označené
v levém horním rohu zřetelně slovy „Záměr č.52/2021/OB –
nabídkové řízení – NEOTVÍRAT“ osobně na podatelnu Měst-
ského úřadu Nový Jičín, která se nachází v budově Divadelní 1,
nebo poštou na adresu: Město Nový Jičín, Městský úřad Nový
Jičín, Odbor bytový. Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín,
a to nejpozději do uzávěrky. Uzávěrka nabídkového řízení je
7. října 2021 ve 12:00 hodin.

Více informací najdete na webových stránkách: 
https://www.novyjicin.cz/aktualne/mpz-52-2021-ob-nr-na-pro-

dej-nemoviteho-majetku-na-ulici-beskydska/

Foto: Bytový odbor, MěÚ Nový Jičín

Smokeman zasahuje
Město Nový Jičín připravilo na 19. října vzdělávací show o tom,

jak správně topit v kamnech. Akce nazvaná „Smokeman zasahuje“
proběhne na Masarykově náměstí. 

Dopolední program je určen školákům, odpoledne od 14:00 hodin
se bude Smokeman věnovat veřejnosti. Účinkujícím, průvodcem
i rádcem, který k praktickým ukázkám využije pojízdnou kotelnu,
bude Jiří Horák z Výzkumného energetického centra Vysoké školy
báňské Technické univerzity Ostrava.

„Akci pořádáme v rámci ekologické výchovy. Vedoucí zkušebny
Výzkumného energetického centra v Ostravě Jiří Horák se tématu
topení a čistotě ovzduší věnuje už dlouho a nabídne nejen zají-
mavou podívanou, ale hlavně cenné informace jak správně topit,
jak vybrat dřevo, jak se starat o topeniště, abychom neškodili
životnímu prostředí a zároveň si ušetřili finanční náklady,“ řekla
vedoucí odboru životního prostředí na novojičínské radnici Eva
Bártková.
Marie Machková, tisková mluvčí

Ohlédnutí za Novojičínským létem
Již druhým rokem je kultura (a nejen ta) v naprosto nestandardním režimu. Přesto jsme všichni doufali, že letošní léto bude moci

proběhnout alespoň trochu tak, jak jsme zvyklí. Tímto chceme poděkovat všem návštěvníkům, kteří na koncerty, divadla, filmy a další
akce realizované pod hlavičkou Novojičínského léta přišli. Spolu jsme prožili příjemné dva červnové dny v Kamenném divadle na akci
Divadelní dílna. S dětmi jsme přivítali na Masarykově náměstí prázdniny, potkávali se páteční večery na koncertech. V zahradě restaurace
Nové Slunce jsme promítali filmy pod širým nebem v rámci Letního kina, setkali se při festivalu folkové hudby. Druhým rokem jsme
mohli v Novém Jičíně přivítat na festivalu dechových hudeb Novojičínské od-dechovky zástupce tohoto hudebního žánru. Na stadionu
tělovýchovné jednoty se uskutečnil I. ročník Novojičínské pouti. Na závěr léta jsme realizovali program v amfiteátru Skalky pod názvem
Slavnostní ukončení Novojičínského léta 2021. 
Iva Pollaková a kolektiv městského kulturního střediska

Novojičínské klobouky na ambasádě ve Vídni. Foto: Radek Polách
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Náš právní řád zná několik možností jak doručit adresné psaní.
V některých případech musí být dokument, například soudní roz-
hodnutí, doručeno do vlastních rukou. Jindy stačí vhození do schrán-
ky, ale někdy dokonce stačí, když se dané rozhodnutí vyvěsí na
úřední desce správního orgánu. 

Co z toho vyplývá? Není dobré podcenit důsledky zanedbání pra-
videlné kontroly úřední desky. Především ve stavebním řízení dochází
ke zveřejnění zahájení stavebního řízení s velkým počtem účastníků
tak, že úřad prostě jeho zahájení oznámí jen na úřední desce a vám
osobně žádné oznámení poštou nedoručí. Může se jednat například
o stavbu autobusové zastávky, kde je ve stavebním řízení počítáno

s více než 30 účastníky řízení. Sice se vás může stavba zastávky
přímo dotýkat již tím, že se plánuje přímo pod vašimi okny, ale o její
stavbě se nedozvíte, její stavbu pak nemůžete namítat či k ní platně
vyjádřit nesouhlas, prostě proto, že jste se včas nepodívali na úřední
desku a zmařili jste lhůtu k vyjádření. Nakonec se začne pod vašimi
okny stavět nová zastávka, a to bude teprve překvapení. 

Proto, když se budete procházet po městě a koukat do výloh, velmi
užitečná může být právě ta výloha obsahující úřední desku úřadu.
Pro čtenáře ze světa internetu lze doporučit elektronickou úřední
desku, kterou má každý úřad na svých internetových stránkách.
Tomáš Panáček, advokát

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Doručování, nedoručování

Galerie připomíná osobnosti
Galerie osob-

ností, jež se výraz-
ně zapsaly do dějin
Nového Jičína, je
novou součástí re-
cepce Návštěvnic-
kého centra v Lau-
donově domě na
Masarykově ná-
městí. Prozatím ji
tvoří portréty, ži-
votopisná data
a stručné popisy
činnosti 16 lidí, kte-
ří se v tomto městě

narodili nebo působili a vynikli například v umění, architektuře či sta-
vitelství, případně se zasadili o průmyslový, kulturní a společenský
rozvoj Nového Jičína nebo se za války postavili na obranu své vlasti.
Jejich přehled se bude dále rozšiřovat.

„Pro mnoho turistů přijíždějících do Nového Jičína bývá Návštěv-
nické centrum první zastávkou, na které získávají praktické informace
o městě a jeho okolí. Prostřednictvím nové galerie chceme jim, ale
i žákům, studentům a ostatním obyvatelům města představit význam-
né osobnosti, jež spoluvytvářely historii města,“ vysvětluje vedoucí
Návštěvnického centra Radka Bobková. 

Galerii osobností si lze volně prohlédnout během otevírací doby
Návštěvnického centra vpracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin aovíken-
dech od 9:00 do 16:00 hodin. Více informací na https://www.icnj.cz.
Návštěvnické centrum

Navštivte Týden knihoven
Týden knihoven je celostátní akce vyhlašovaná na podporu a pro-

pagaci knihoven, čtení a čtenářství a dění v knihovnách. Každoročně
se připojuje také Městská knihovna Nový Jičín.

V týdnu od 4. do 8. října tedy knihovna nabídne registraci zdarma
všem novým dospělým i dětským čtenářům. Stávající čtenáři
mohou využít vyhlášení amnestie poplatků za pozdní vrácení půj-
čených knih a časopisů. Návštěvníci knihovny se mohou těšit na
cestopisnou přednášku Marocké putování Lenky a Václava Špil-
larových. Pro dětské čtenáře je připraveno pásmo čtení z knih
oceněných v rámci prestižní ceny Zlatá stuha. V úterý 5. října se
mohou děti těšit na představení Trampská pohádka v podání divad-
la Ententýky. V Týdnu knihoven bude zahájena Burza knih, tedy
odprodej vyřazených starších knih z fondu knihovny, který potrvá
do konce října. V závěru měsíce října nabídne knihovna literárně
hudební pořad s názvem Vesmírný poutník. Informace o akcích
naleznete v programu městského kulturního střediska a na webu
městské knihovny.
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny 

Výstava ukáže zdařilé proměny
Již 13. rokem pořádá spolek Cestami

proměn ve spolupráci s Národní kulturní
památkou Vyšehrad putovní výstavu Má
vlast cestami proměn. Výstava je prosto-

rem pro prezentaci projektů, při kterých došlo k proměně zanedba-
ných či nevyužívaných prostranství v atraktivní lokality. 

Každý rok bývá prostřednictvím hlasování zvolena nejzdařilejší pro-
měna, ještě předtím však výstava, rozdělená do sedmi kolekcí, putuje
po České republice. I město Nový Jičín přihlásilo do letošního ročníku
jednu z proměn, konkrétně projekt Revitalizace areálu bývalého letního
kina, který byl dokončen v roce 2019. Přijměte proto pozvání na zmíněnou
výstavu do Nového Jičína, kde bude ve vestibulu radnice na Masarykově
náměstí k vidění od 25. října do 22. listopadu. Vstup je zdarma.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Galerie osobností zdobí prostor Návštěvnického centra. 
Foto: Nikola Maňáková
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Horní – Dolní v Bludovicích

Tradiční zápas fotbalistů horní poloviny obce proti dolní proběhl
v sobotu 21. srpna na bludovickém fotbalovém hřišti. Odpoledne
zahájila zápasem místní mládež do 15 let. Po ní měl následovat
zápas dospělých, kterých se ovšem ani zdaleka nesešlo 22, takže
nakonec se hrálo na už pro děti zmenšeném hřišti v počtu 6 na 6.
Odpolední program pro děti zajistilo LARPové sdružení Post Mortem,
jehož členové v kostýmech ve spolupráci s bludovickou školkou
vyráběli s dětmi zbraně, kterými se pak dobýval hrad Bluda z Bludu.
Tato činnost zaznamenala nebývalý úspěch.

Počasí letos akci přálo a tak se i večerní zábava se skupinou
Vacuum vydařila. Akci organizoval osadní výbor Bludovic za podpory
města Nový Jičín.
Petr Brandejs

Děti se chystají na dobývání hradu Bluda. Foto: Petr Brandejs

Hry prověřily koordinaci i týmovou spolupráci. Foto: Klára RusínováŠkoláci při trénování uzlů. Foto: Markéta Konvičková

Šesťáci si užili Beskydy
Na základní škole Komenského 68 je začátek školního roku

neodmyslitelně spjat s turistickým kurzem žáků šestého ročníku.
V loňském roce o něj byly děti ochuzeny z důvodu zákazu hro-
madných akcí, letošní šesťáci si ho však náramně užili. 

Pětidenní kurz se vždy koná v nádherné beskydské přírodě,
v táborové základně Kyjov v Hutisku-Solanci. Tradiční náplní jsou
aktivity spojené s přežitím v přírodě: střelba ze vzduchovky, topo-
grafie, rozdělávání ohně, uzlování, šifry, zdravověda a stavění
stanů. Denní program je vždy zakončen pohybovými a adaptač-
ně-socializačními hrami, celý pobyt pak zase stezkou odvahy. 

Ačkoliv byly všechny děti v průběhu týdne při testování dvakrát
negativní, náladu si udržely velice pozitivní, což se odrazilo na
příjemné atmosféře pobytu. Také počasí nám letos mimořádně
přálo, letní teploty nám umožnily všechny aktivity realizovat na
čerstvém vzduchu, a to rozhodně přispěje k lepší imunitě dětí
v nadcházejícím podzimu.      
Hana Šmídová

Jubka se adaptovala v přírodě
Posledních příjemných letních dnů jsme na základní škole Jubilejní

využili k pobytu našich tříd v okolí Skalek a Svince. Během svižné
procházky v přírodě jsme si nejen vyměňovali zážitky z prázdnin
a prvních školních dnů, ale hlavně plnili různé úkoly, které pro nás
byly na trase nachystány. Absolvovali jsme znalostní kvíz, pohybové
aktivity, jež prověřily naše koordinační schopnosti, přírodní test,
hledání kešky, výzvy, zda dovedeme spolupracovat, a mnoho dalších.
Dokázali jsme si, že umíme ve třídách táhnout za jeden provaz, ale
hlavně jsme se hodně nasmáli a užili si krásný den ve společnosti
kamarádů. Start do nového školního roku na Jubce se více než povedl.
Pavel Juráček

Děti vítala balonková brána

Slavnostní zahájení školního roku v mateřské škole na ulici Karla
Čapka jsme opět pojali trochu netradičně. Při organizaci jsme se
řídili heslem „Ve zdravém těle zdravý duch“. Děti zamířily do svých
tříd, kde cestou musely zdolat překážkovou dráhu, prolézačky,
hod na cíl, trampolínu a řadu dalších sportovních nástrah, které
si velmi užívaly. Našli se dokonce i rodiče, kteří si tuto dráhu vyzkou-
šeli, což nás potěšilo. Za doprovodu veselé hudby a poletujících
bublinek děti procházely slavnostní bránou z balonků, kde na ně
závěrem čekala sladká odměna a usměvavá paní učitelka.
Text: Monika Sojaková, foto: Petra Moravcová
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Loučka opět ožila kulturou

Po více než roční přestávce zapříčiněné epidemií covid-19 se
v Loučce uskutečnily dvě akce pořádané osadním výborem ve
spolupráci s organizacemi Orel a místní organizací České-
ho svazu chovatelů. První z nich byl v sobotu 21. srpna Den Loučky,
který občanům nabídl v dopolední části v orlovně sportovní turnaje
v bowlingu a ve stolním tenisu, odpolední část se již tradičně usku-
tečnila v zařízení chovatelů, kde se pobavili jak dospělí při hudbě
skupiny „My dva“, tak i děti s kouzelníkem, zábavnými soutěžemi,
malováním na obličej a na skákacím hradu. Dopolední i odpolední
akce se zúčastnilo na dvěstěpadesát spokojených účastníků. 

O týden později, v pátek 27. srpna, uspořádal osadní výbor ve
spolupráci se spolkem chovatelů v jeho areálu akci Ukončení prázd-
nin. Pro přítomných pětašedesát dětí byl připraven program s mnoha
soutěžemi, s večerní stezkou odvahy s hledáním pokladu i s malo-
váním na tvář. Navíc se děti výborně bavily při více než dvouhodi-
novém vystoupení „Kašpárka Pepína“ s dalšími soutěžemi
i skotačením, do kterého se zapojili i rodiče. Všechny děti obdržely
při příchodu drobné občerstvení, soutěžící pak za odměnu dárky.
Osadní výbor děkuje spolupořadatelům za uskutečnění obou akcí,
které finančně dotovalo město.
Jaroslav Kotas 

Vystoupení klauna na Dni Loučky. Foto: Jaroslav Kotas

Historie jako nevšední zážitek
Letošní rok, respektive jeho druhá polovina, je pro novojičínský

Klub vojenské historie FENIX velmi úspěšný. Absolvovali jsme his-
torické ukázky v památníku Hrabyně, ve Frenštátu pod Radhoštěm,
Bílovci, Šenově u Nového Jičína a na dalších místech kraje, kromě
toho jsme se účastnili natáčení pro různé televizní dokumenty.

V současné době už plánujeme akce pro rok 2022. Pro rodiny
s dětmi chceme v Novém Jičíně uspořádat ojedinělou zážitkovou
akci s názvem „Branný den“. Mimo jiné tam předvedeme nejrůznější
vojenské uniformy, které se na našem území nosily v letech 1900 až
1950. Tuto akci připravujeme ve spolupráci se skauty. S dětmi se
setkáme i ve školách na osvětových besedách na téma první a druhá
světová válka a holokaust. Namířeno máme dále do novojičínského
dětského domova a program završený soutěží ve střelbě plánujeme
i pro handicapované. Rovněž připravujeme zážitkový den pro letní
tábor, který pro děti ze sociálně vyloučených rodin už několik let
organizuje město. 

Z pravidelné klubové činnosti chceme obnovit ukázku na hradu
Starý Jičín, který je pro jakékoliv historické scény takříkajíc přímo
postaven. Rádi bychom se také ve spolupráci s městem podíleli na
propagaci Hückelových vil s dobovým programem a divadelní ukáz-
kou Divadla bez portfeje. Využijeme také dobrých kontaktů s Klubem
historických vozidel Nový Jičín a hodláme tak navrátit dobová auta
do míst, kam zcela jistě patří. Našim nápadem je rovněž uskutečnění
akce na Masarykově náměstí pod názvem „Spolky v Novém Jičíně
žijí“ a prezentovat tak občanům, že město má spoustu aktivních
seskupení. 
Libor Chyba, Jan Plášil, Pavel Káňa

Členové klubu FENIX v prvorepublikových vojenských uniformách. 
Foto: KVH FENIX

Dobrovolnice ADRA vydala knihu
Po roce usilovné práce spatřuje světlo světa kniha naší dobrovol-

nice ADRA Liščí proroctví. Autorka je nejen dobrovolnicí v programu
s dětmi, ale je také studentkou vysoké školy, oboru psychologie.
Teď se plní její životní sen a vydává svou první knihu, která se v tuto
dobu dostává na pulty knihkupectví. Nyní již slova autorky Adély
Jedlitschkové: „Je to neskutečné! V loni na podzim jsem sebrala
odvahu a napsala nakladateli, že bych knihu chtěla vydat a po roce
ji konečně držím v ruce. Celkově se vytisklo tisíc kusů. Knihu bych
ráda představila i na školách, jakožto besedu Jak vydat knihu a co
to obnáší.“ 
Žánrově kniha spadá do fantasy literatury a měla by oslovit mládež
ve věku 14 až 18 let.  Kniha je doplněna ilustracemi Barbory Vlčkové,
taktéž dobrovolnice ADRA. V případě zájmu o besedu můžete kon-
taktovat autorku (734 216 030) nebo koordinátorku dobrovolníků
ADRA Adélu Výskalovou (734 645 927).
Adéla Výskalová

Nahlédněte do rodinné poradny
Během Týdne sociálních služeb, který vyhlásila již třináctým rokem

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, zveme
na jedno z pracovišť Centra psychologické pomoci, a to do Rodinné
a manželské poradny na ulici Štefánikova 7 v Novém Jičíně.

Den otevřených dveří se uskuteční v úterý 5. října od 9:00 do 17:00
hodin. V době od 15:00 do 16:30 hodin proběhne beseda s meto-
dičkou psychologické práce Marií Blažkovou na téma Náhradní
rodinná péče, která je určena všem, kdo zvažují možnost stát se
pěstounem na přechodnou dobu, dlouhodobým pěstounem nebo
mají zájem o adopci, tedy osvojení dítěte.
Martina Kremzerová, vedoucí poradny

Přijďte na Francouzské odpoledne
Město Nový Jičín zve na akci Francouzské odpoledne, která se

uskuteční 21. října od 17:00 h v salónku v Hotelu Praha. Dozvíte
se zajímavé informace nejen o partnerském městě Épinal, budete
mít jedinečnou možnost ochutnat pravou francouzskou kuchyni
a připraven bude zábavný program. Na akci je nutná rezervace,
vstup volný. Bližší informace na www.icnj.cz, případně volejte
703 483 182.
Kristýna Juliová, Návštěvnické centrum  
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První světová válka měla za následek řadu změn na mapě Evropy.
Všeobjímající Rakousko-Uhersko zaniklo, vytvořené byly státy nové,
často i s novými formami vlády, jako například v Československu
republika. Vítězové světové války neměli vůbec zájem na tom, aby
panovnický rod Habsburků stál v čele jakéhokoliv státního útvaru.
A tak dynastie, do té doby dlouho dominující středoevropskému
prostoru, musela „své“ země opustit. 

Návrat krále? 
Poslední císař Karel I. Habsburský našel útočiště ve Švýcarsku,

s úpadkem moci a slávy se však smířit nehodlal. Jako korunovaný
uherský král doufal, že usedne na maďarský trůn. Jeho snahy ale
ohrožovaly zájmy sousedů Maďarska – tedy Československa, Jugo-
slávie a Rumunska, které uzavřely protimaďarskou alianci s názvem
Malá dohoda. Karel Habsburský musel evropským velmocím slíbit,
že se o vládu v Maďarsku ucházet nebude, přesto ale 20. října 1921
přistálo jeho letadlo u západomaďarského Šopronu. Někdejší císař
si v tomto regionu dokázal získat podporu, jmenoval novou vládu
a v čele několikatisícových sil vytáhl na Budapešť.

Československá vláda se oficiálně vyjádřila, že přítomnost býva-
lého panovníka v Maďarsku pro ni představuje důvod k válce. Na
doporučení vlády vyhlásil prezident Tomáš Garrigue Masaryk 24.
října 1921 částečnou mobilizaci. Československé politické strany,
včetně německých, zaujaly k mobilizaci většinou souhlasné stano-
visko a vyzývaly k plnění mobilizačních povinností. Do armády měli
být povoláni vojáci v záloze pěchoty, dělostřelectva, jezdectví a letec-
tví ročníků narození 1895 až 1898, u jiných druhů vojska a služeb
dokonce záložníci do 50. roku života. Všichni povolaní měli do dvaceti
čtyř hodin opustit svá bydliště a co nejrychleji dorazit ke svým vojen-

ským tělesům. Jako první mobilizační den byl určen 27. říjen 1921.
Mobilizace se týkala i koní, vozů či automobilů.

Mobilizační přípravy v Novém Jičíně
Zprávy o vyhlášení mobilizace se okamžitě začaly šířit dál. Již 25.

října ráno byly mobilizační vyhlášky vyvěšeny také v Novém Jičíně.
V místních novinách, nacionalisticky laděném německém tisku Deuts-
che Volkszeitung se vyhláška objevila o několik dní později. Zpočátku
mobilizace z různých důvodů probíhala velmi pomalu, většina zálož-
níků nastoupila až k prvnímu listopadovému dnu.

VNovém Jičíně bylo v této době umístěných několik dílčích jednotek
pěšího pluku 40, který organizačně podléhal 8. pěší divizi v Opavě.
Konkrétně se jednalo o velitelství II. pěšího praporu, 7. rotu a 8. rotu.
Ubikace měly v budově výchovného ústavu (polepšovny) na dnešní
Divadelní ulici. Posádkové velitelství jako takové v této době ve městě
oficiálně zřízeno nebylo. Záložníci z Nového Jičína a přilehlého okolí
podléhali doplňovacímu okresnímu velitelství ve Frýdku.

V rámci celého pěšího pluku 40 uposlechlo mobilizační příkaz více
jak tři tisíce vojáků a důstojníků. Dokonce i němečtí muži, u kterých
se očekávaly jisté nepokoje, nakonec nastoupili v zásadě bez prob-
lémů. Neoplývali však přílišným nadšením a působili spíš rezignovaně. 

Vytyčený cíl mobilizace, tedy dosažení stavu pohotovosti v šestý
mobilizační den se pěšímu pluku 40 splnit nepodařilo. Podobně však
na tom byla většina jednotek československé armády. Důvodů bylo
více, pomalý nástup záložníků, nedostatek výstrojních součástek
a ubytovacích kapacit, jakož i množství matoucích rozkazů, které
neustále stěžovaly mobilizační práci. Nálada obyvatelstva sice nebyla
příliš dobrá, u Čechů rozhodně lepší jako u Němců, ale k žádným
nepokojům nebo národnostním konfliktům v Novém Jičíně nedo-
cházelo. Napjatý vztah česko-německý, který v předchozím období
ve městě několikrát mimořádně vyeskaloval, v tomto případě nedo-
sáhl bouřlivějších rozměrů a mobilizace probíhala v zásadě klidně. 

Válka zažehnána
Pouhé oznámení, že Československo mobilizuje armádu, stačilo

tehdejší oficiální maďarské vládě Miklóse Horthyho k tomu, aby proti
Karlu Habsburskému zakročila. Narychlo zorganizované oddíly dob-
rovolníků Budapešť ubránily a donutily vojsko habsburského monar-
chy k ústupu. V následujících dnech protivníka zničily, Karel
s manželkou byl zadržen a předán zástupcům Velké Británie, kteří
ho poslali na portugalskou Madeiru.

Hlavní požadavek Československa a jeho spojenců byl sesadit habs-
burský rod z maďarského trůnu jednou provždy. Velmoci, a po diplo-
matickém nátlaku rovněž maďarská vláda, s tímto nakonec souhlasily.
Československá mobilizace tak dosáhla žádaného účinku a mohlo se
přikročit k jejímu ukončení. Povolávání záložníků skončilo po sedmnácti
dnech, 10. listopadu 1921. Následující dny byli branci postupně pro-
pouštění zpět do civilu. K válečnému konfliktu naštěstí nedošlo. 
Martin Vitko, Státní okresní archiv Nový Jičín

Mobilizace československé armády 1921 a Nový Jičín

Výchovný ústav, místo ubytování jednotek pěšího pluku 40 v Novém Jičíně.
Foto: Archiv Ivana Bartoně

Mobilizační vyhláška, publikována v novinách Deutsche Volkszeitung.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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Naše vzpomínka patří nedoceněným a polozapomenutým mistrům
sochařského umění, kteří se narodili v blízkém Kojetíně u Nového
Jičína. Bratři projevovali od mládí neobyčejné vlohy pro uměleckou
sochařskou tvorbu.

Starší František Hrachovec se narodil 11. září 1867 rodičům Fran-
tiškovi a Anně jako deváté dítě. Ukončil trojtřídní obecnou školu na
Starém Jičíně, byl dán do učení k německému truhlářskému mistru
v Novém Jičíně. Fyzicky poměrně slabý hoch si ve volných chvílích
vyřezával ze dřeva drobné plastiky. Jeho prací si povšiml kamenický
mistr Josef Leide, který přemluvil Františkovy rodiče, aby jej dali
k němu do učení na sochařství. V kamenném lomu v Petřkovicích
se František krátce učil držet kamenické želízko, po další tři roky byl
v učení u mistra Leideho. Mladý učedník byl velmi pilný, přemýšlivý
a vynalézavý. Profesor německé reálky v Novém Jičíně Robert Apitsch
si povšiml talentovaného chlapce a připravil jej ke zkoušce na umě-
leckoprůmyslovou školu ve Vídni. František uspěl a pobyl ve Vídni
osm let. Splnil i roční studijní pobyt v Německu. Po návratu na Moravu
získal profesorské místo na odborné škole pro zpracování dřeva ve
Valašském Meziříčí. Působil zde téměř dvacet let. Vyučoval orna-
mentální modelování, dřevořezbářství, štafírování a pozlacování
a vychoval řadu výborných odborníků. V tomto šťastném období
vytvořil pozoruhodná a nádherně provedená řezbářská díla. Jedním
z nich je sousoší na bočním oltáři v kostele v Krásně (nyní součást
Valašského Meziříčí). Věnoval se i figurálním dílům, zhotovil reliéfy
„Orba“ a „Lesnictví“ pro spolkovou místnost ve Valašském Meziříčí,
dále neogotický rám pro portrét knížete Jana II. z Liechtensteina pro
zasedací síň zemského domu ve Vaduzu (1896) a také bustu císaře
Františka Josefa I. k jubilejní oslavě jeho panování (1908) pro odbor-
nou školu a další. 

Odborná knihovna Muzea Novojičínska registruje „Katalog II.
výstavy výtvar. umělců moravských ve Valaš. Meziříčí 1907, od 25.
srpna do 22. září v budově c. k. čes. gymnasia“. Vedle vystavujících
umělců Františka Zvěřiny, Aloise Kalvody, Zdenky Vorlové-Vlčkové,

Joži Uprky, Františka Uprky, Adolfa Kašpara, Bohumíra
Jaroňka, Aloise Jaroňka, Dušana Jurkoviče a dalších

vystavoval František Hrachovec své dřevořezby
„Vodník“ a „Krysař“. Podle přiloženého ceníku

vystavených uměleckých prací byl „Vod-
ník“ ceněn na 1000 korun, „Krysař“ na

1200 korun. Výkonný výbor výstavy
vedl Bohumír Jaroněk, autor

návrhu plakátu i katalogu. Fran-
tišek Hrachovec byl i členem
Jednoty výtvarných umělců
moravských.

Další katalog z knihovny
Muzea Novojičínska má název
„Umělecká výstava ve Štram-
berku 1910, 26. VI.-25. VII.“.
Uvádí řadu významných malířů
a další díla Františka Hrachov-

ce. Byly to řezby „Ježíš na kříži“,
„Houser“, „Husičky“, „Valaš-
ský muzigant“, „Valach
s měchem“, reliéf „Zoufalá“,
sádra „Podobizny“. Tuto
výstavu zmiňuje „Illustrova-

ná příloha Moravsko-
slezské revue, roč. III.
v Mor. Ostravě,
č. 1.“, kde je uvede-
no, že „výstava byla
umístěna v nově
vystavěné školní

budově, která přičině-
ním tamějšího starosty

MUDr. Ad. Hrstky slouží vedle svých účelů školních i umění, poskytujíc
ve svých prostorných místnostech příležitost k výstavám značných
rozměrů“.  

Zmíníme jednu z nejrozměrnějších soch Františka Hrachovce
s náboženskou tematikou. Jde o sochu sv. Floriána na náměstí ve
Valašském Meziříčí (1906–1907). V roce 1914 pro vážnou nemoc
František Hrachovec z valašskomeziříčské školy odešel a zbytek
života prožil v Kojetíně, kde obětavě ošetřován svými mladšími sou-
rozenci Josefem a Magdalenou zemřel v lednu 1923.

O čtyři roky mladší bratr Josef Hrachovec se narodil před 150 lety,
30. srpna 1871 v Kojetíně. Byl rovněž talentovaným umělcem socha-
řem, ale ekonomická situace rodiny mu neumožnila získat žádné
odborné vzdělání. Zůstal samoukem a spolupracoval se svým starším
bratrem Františkem. Spolu vytvořili především velký reliéf sv. Jiří pro
c. k. Jezdeckou kadetní školu v Hranicích (1906–1907). Reliéf je tam
umístěn dosud. Uměním i povahou si byli bratři velmi podobní, byli
skromní, tiší, pokorní a nevšedně pilní. Mladší Josef při své každo-
denní práci na hospodářství v Kojetíně tvořil drobné řezby na objed-
návku novojičínského faráře, jehož přízní byl velmi poctěn. Zůstalo
nám zachováno krásné sousoší Cyrila a Metoděje (1905), které je
do dnešních dnů instalováno v novojičínském farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie. 
Irena Zárubová, Muzeum Novojičínska a František Holub,
Klub rodáků a přátel města Nový Jičín

Bratři umělci František a Josef Hrachovcovi

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje od Josefa Hrachovce ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíne. Foto: František Holub

Sv. Florián na náměstí ve Valašském Meziříčí od
Františka a Josefa Hrachovcových.

Foto: František Holub
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Akce budou konány podle platných epidemiologických opatření. Sledujte weby pořadatelů.

Tel.: 556 701 853, 
e-mail: mksnj@mksnj.cz, 
web: www.mksnj.cz.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz

■ AFTER: TAJEMSTVÍ • pátek 1. 10. v 19:00 h • Třetí díl filmového
a knižního fenoménu After přinese pro osudovou lásku Tessy a Hardi-
na zatím největší zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah
v troskách • USA, romantický, drama, 99 min., dabing, nevhodné
do 12 let
■ TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU • sobota 2. 10. v 16:30 h •
USA, animovaný, komedie, 88 min., dabing
■ NENÍ ČAS ZEMŘÍT • sobota 2. 10. / neděle 10. 10. v 19:00 h •
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený
odpočinek na Jamajce • Velká Británie, USA, akční, dobrodružný,
krimi, 163 min., nepřístupné do 15 let
■ MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK • neděle 3. 10. v 16:30 h • Do
obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu věku
navzdory, fakt ostrá holka • USA, animovaný, komedie, 107 min.,
dabing
■ SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH • neděle
3. 10. v 19:00 h • Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu
Schang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí • USA, dobro-
družný, fantasy, akční, 133 min., dabing
■ MINUTA VĚČNOSTI • pondělí 4. 10. v 19:00 h • V hlavních rolích
otce a dcery se představují Jiří Langmajer a Martina Babišová •
Česko, drama, 81 min. 
■ SUPERNOVA • úterý 5. 10. v 19:00 h • Tuskerovi před dvěma lety
diagnostikovali ranou demenci, což obrátilo jeho život vzhůru nohama
• Velká Británie, drama, 93 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ ZÁTOPEK • středa 6. 10. / pondělí 18. 10. v 19:00 h • Výpravný
film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale
i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech
dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka • Česko,
drama, životopisný, 130 min.
■ KAREL • čtvrtek 7. 10. / pátek 8. 10. / sobota 9. 10. / pondělí
11. 10. / středa 13. 10. / neděle 17. 10. / neděle 24. 10. v 19:00 h •
Dokumentární film přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše
Karla Gotta • Česko, dokument, životopisný, 127 min.
■ AINBO: HRDINKA PRALESA • sobota 9. 10. v 16:30 h • Režisér
José Zelada natočil příběh hrdinky pralesa Ainbo na počest své
maminky, která vyrostla v malé vesničce uprostřed Amazonie • Peru,
Nizozemsko, animovaný, 85 min., dabing
■ DRAČÍ ZEMĚ • neděle 10. 10. v 16:30 h • Doby, kdy lidé a draci
žili společně v míru, jsou již dávnou minulostí • Mauricius, animovaný,
92 min., dabing
■ MALÍŘKA A ZLODĚJ • úterý 12. 10. v 19:00 h • Mladá česká
umělkyně Barbora Kysilková žijící v Oslu je zoufalá z krádeže svých
dvou obrazů. U soudu osloví jejich zloděje a poprosí jej, aby jí stál
modelem pro portrét • Norsko, dokument, 102 min., titulky, ne-
přístupné do 15 let
■ CESTA DOMŮ • středa 13. 10. ve 13:00 h • Snímek navazuje na
Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa a vytvoří z nich uzavřenou
trilogii • Česko, komedie, romantický, 92 min., nevhodné do 12 let 
■ VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ • čtvrtek 14. 10. v 19:00 h –
titulky, sobota 16.10. / středa 20. 10. / pátek 29. 10. v 19:00 h – dabing
• Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších
a nejkomplexnějších komiksových postav společnosti Marvel • USA,
akční, sci-fi, thriller, 90 min., titulky, dabing, nevhodné do 12 let
■ CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA & EXOTICKÁ DIASHOW • pátek
15. 10. v 19:00 h • Jiří Kolbaba vás prostřednictvím svých jedinečných
fotografií provede všemi kouty světa 
■ VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ • sobota 16. 10. v 16:30 h
• Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva v kanadské divočině,
které nemá obdoby • Francie, dobrodružný, rodinný, 99 min., dabing
■ MYŠI PATŘÍ DO NEBE • neděle 17. 10. v 16:30 h • Může mezi
malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? •

Česko, Francie, Polsko, Slovensko, animovaný, dobrodružný, kome-
die, 87 min., dabing
■ ZPRÁVA • úterý 19. 10. v 19:00 h • Druhá světová válka, 7. duben
1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy ve špinavých barácích a s jídlem
na příděl den jako kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít,
skupinka vězňů připravuje útěk • Česko, Slovensko, Německo, dra-
ma, historický, válečný, 94 min., dabing, nevhodné do 12 let
■ TALKSHOW MIROSLAVA DONUTILA • čtvrtek 21. 10. v 19:00 h
• Populární herec, bavič, vypravěč se svojí one man show Na kus řeči
■ DUNA • pátek 22. 10. v 19:00 h - titulky, sobota 23. 10. / středa
27. 10. v 19:00 h - dabing • Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských
bojích uvnitř galaktického Impéria • USA, dobrodružný, drama, sci-
fi, 155 min., titulky, dabing, nevhodné do 12 let
■ ROZBITÝ ROBOT RON • sobota 23. 10. v 16:30 h • Animovaný
snímek vypráví příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka
Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího a zcela digitál-
ního přítele • USA, 107 min., dabing
■ 100% VLK • neděle 24. 10. v 16:30 h • Začátek letošního podzimu
přináší stoprocentně zábavné a chlupaté dobrodružství • Austrálie,
animovaný, dobrodružný, 96 min., dabing
■ MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI • pondělí
25. 10. v 19:00 h • Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém
světě? • Česko, dokument, 95 min.
■ HALLOWEEN ZABÍJÍ • úterý 26. 10. v 19:00 h • Některé netvory
je fakt těžké zabít • USA, horor, 105 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ ATLAS PTÁKŮ • středa 27. 10. ve 13:00 h • Nový film režiséra
Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné vztahy se světem
moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše
slabá místa • Česko, Slovinsko, Slovensko, drama, 90 min., nevhodné
do 12 let
■ KURZ MANŽELSKÉ TOUHY • čtvrtek 28. 10. / sobota 30. 10.
v 19:00 h • Kde končí objetí a začíná škrcení? Hlavní otázka vztahové
komedie pro lidi, kteří chtějí ve zdraví a lásce přežít vlastní manželství
• Česko, komedie, 90 min.
■ SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ • sobota 30. 10.
v 16:30 h • Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích
nájezdů na svou vesnici • Jihoafrická republika, animovaný, rodinný,
98 min., dabing
■ ADDAMSOVA RODINA 2 • neděle 31. 10. v 16:30 h • Vyrazte na
letní dovolenou s Addamsovou rodinou, kteří svým nevšedním
a podivným chováním terorizují nové kraje • USA, Velká Británie,
Kanada, animovaný, rodinný, 93 min., dabing
■ LÁSKA NA ŠPIČKÁCH • neděle 31. 10. v 19:00 h• Příběh romantické
komedie je zasazen do malého města aokolí na Broumovsku• Česko,
komedie, romantický, 94 min.
Legenda: ■ Běžné představení

■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior 
■ Živé představení

■ do 26. 10. • Městská knihovna • BAREVNÝ SVĚT - výstava
fotografií • Petr Bazala pořizuje obrázky hlavně intuitivně a až doma
na velkém monitoru je schopen vidět to, co nespatří pouhým okem.
Výstava se koná v rámci 27. ročníku festivalu Dny umění nevidomých
na Moravě ve spolupráci s oblastní pobočkou SONS Nový Jičín •
výstava je k vidění v hodinách určených veřejnosti
■ 5.–26. 10. • Výstavní síň „Stará pošta“ • Procházka s Leošem
Janáčkem – výstava Václava Šípoše, která nabídne návštěvníkům
kresby hudebníků a portrétů Leoše Janáčka, fotografie z hukvaldské
obory a smalty • děti 5 Kč / dospělí 10 Kč
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Výstavy:
■ do 31. října • Žerotínský zámek • Nová
galerie • ROTKÄPPCHEN – OĽGA PAŠTÉ-

KOVÁ • výstava obrazů slovenské výtvarnice je součástí širšího
cyklu ACTA MYTHOLOGICA - Do nitra starého světa, odhalujícího
mýty a pověsti pocházející z Kravařska. První zastavení je věnováno
pověsti Vlkodlak v Blahutovicích
■ od 22. října do 1. května 2022 • Žerotínský zámek • Rytířský
sál • KRAJINA ODERSKÉ NIVY - 30 LET CHKO POODŘÍ • výstava
retrospektivně přibližuje průřez nejdůležitějších událostí Chráněné
krajinné oblasti Poodří od jejího vyhlášení v roce 1991 po současnost.
Výstavu realizuje Muzeum Novojičínska ve spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR a regionálním pracovištěm Správy
CHKO Poodří

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070 
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

■ Drakiáda na Skalkách • sobota 23. říj-
na, 14:00 – 17:00 h, areál Skalky a přilehlá louka • pouštění draků,
soutěž o nej draka a draka nejlepšího letce • dílnička a soutěže
s hrací kartou a malou podzimní odměnou • za nepříznivého počasí
se akce nekoná

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz, 
web: http://www.fokusnj.cz

■ 4.–26. 10. • Městská knihovna • Burza knih - druhá šance pro
knihy • knihovna nabízí odprodej vyřazených knih ze svého fondu.
Jedná se o knihy starší a použité nebo multiplikáty. Cena knihy 20 Kč.
Bazar probíhá v hodinách určených veřejnosti
■ 4. 10. v 18:00 h • Městská knihovna • Marocké putování - ces-
topisná přednáška • při druhém putování Marockým královstvím se
cestovatelé Lenka a Václav Špillarovi pohybovali severně od Mar-
rakeshe, tedy dál od opravdových pouští, zato krajinou často se
měnící • kapacita míst je omezena, rezervace na tel. 556 709 840 •
40 Kč / 60 Kč 
■ 4.–8. 10. v 17:00–18:00 h • Městská knihovna • Týden knihoven –
čteme se Zlatou stuhou • předčítání z knih oceněných v rámci
prestižní ceny Zlatá stuha, jediné ocenění v České republice udělo-
vané výhradně dětským knihám
■ 5. 10. v 17:00 h • Městská knihovna • Trampská pohádka -
divadélko Ententýky • divadelní představení v rámci Týdne knihoven,
vhodné pro předškolní a mladší školní věk • kapacita míst je omezena,
rezervace na tel. 556 709 840 • 40 Kč / 60 Kč
■ 9. 10. v 19:00 h • Klub Galerka • Open mic – tradiční setkání
muzikantů v Galerce na Staré poště • pohodový večer s přáteli
a pohodovou atmosférou. Kdo má rád převážně folkovou muziku,
nebrání se ani jazzu, poezii nebo dalším stylům hudebním i nehudeb-
ním, nebo si chce vyzkoušet zahrát tři své písně na pódiu, nesmí na
Open Mic Nový Jičín chybět. Více na openmic.mksnj.cz • 20 Kč
■ 15. 10. v 19:00 h • Kino Květen • Cestovatel Jiří Kolbaba &
exotická diashow • jeden z nejznámějších českých dobrodruhů,
cestovatel Rádia Impuls a viceprezident Českého klubu cestovatelů,
Jiří Kolbaba, vás prostřednictvím svých jedinečných fotografií
provede všemi kouty světa • 150 Kč /190 Kč
■ 16. 10. ve 20:00 h • Klub Galerka • TARA FUKI – akustické duo
• hudba dua Tara Fuki je naprosto svébytná (své kořeny má ve
společných improvizacích, které jsou postupně hlouběji propra-
covávány), křehce dynamická a výrazově nesmírně bohatá • 150 Kč
/ 190 Kč
■ 22. 10. ve 20:00 h • Klub Galerka • FERNANDO SAUNDERS
(USA) – jazz/rock/pop • americký baskytarista a zpěvák, dlouholetý
baskytarista slavného Lou Reeda, spoluhráč Jeffa Becka, Jimmy
Page či Erica Claptona • 150 Kč / 190 Kč 
■ 26. 10. v 18:00 h • Městská knihovna • Vesmírný poutník –
literárně hudební pořad o věčných otázkách lidstva. V pořadu zaznějí
úryvky známých melodií hraných na elektrické piano • účinkují: Marie
Dohnalová – básně a písně ze sbírky Vesmírný poutník, Jan Hanibal
– piano • kapacita míst je omezena, rezervace na tel. 556 709 840
• 40 Kč / 60 Kč
■ 29. 10. v 20:00 • Klub Galerka • Jazz klub & Bee Bakare Trio
(UK/CZ) – soul z Londýna • britská zpěvačka a písničkářka Bee
Bakare, narozená v Nigérii, vystupovala mimo jiné v USA, ale též
v Buckinghamském paláci. Jako doma se cítí v písních Lauryn Hill,
Tracy Chapman a Whitney Houston. Její singl „10000“ je označovaný
jako upřímná ženská hymna • 150 Kč / 190 Kč 

Výstavy:
■ pátek 1. října – sobota 30. října • galerie Návštěvnického centra
– výstava fotografií TOULKY KOLEM ODRY, fotograf František
Havlíček • vernisáž se uskuteční v pátek 1. října v 17:00 h
■ do pátku 31. prosince • expozice Návštěvnického centra – výstava
ČERNÉ POTĚŠENÍ S GRÁCIÍ • kávovary – Josef Švarc, porcelán –
Kamila Švarcová • výstava v expozici je součástí placené expozice
klobouků 
Akce:
■ Podzimní číslo Turistických novin Novojičínsko
Také v posledním čtvrtletí se návštěvníci i místní občané mohou těšit
na podzimní vydání Turistických novin. Uvnitř nebudou chybět
pozvánky na výlovy rybníků či Svatomartinské nebo adventní akce.
Těšit se můžete na tipy na výlety nebo na novinky v tomto regionu.
Noviny budou k dostání na recepci Návštěvnického centra, v budově
městského úřadu nebo na https://www.icnj.cz/stranka/turisticke-
noviny-novojicinsko.html.
Nikola Maňáková, Návštěvnické centrum
■ Novojičínský jarmark 22. října 
Tradiční Novojičínský jarmark proběhne v pátek 22. října na
Masarykově náměstí od 8:00 do 17:00 h. Návštěvníkům nabídne
podzimní dekorace, svíčky a další dušičkové zboží. K zakoupení
budou také produkty regionálních výrobců, masné a uzenářské
výrobky, sýry a mléčné výrobky, koření, bylinky, perníčky, trdelník,
med a oříšky, řemeslné a rukodělné výrobky. 
Hana Rolná a Karolína Kyšková, Návštěvnické centrum

Akce:
■ MUZEJNÍ POBABY • každou středu od 20. října do 15. prosince
od 16:00 do 18:00 h • Trámový sál • cyklus osmi podvečerů v muzeu,
kde budeme tvořit, povídat si a sdílet své zkušenosti. Tak jako kdysi
naši předkové v tomto období. Vytvoříme krásný šátek podle předlohy
šátku nošeného na Starojicku. Těšíme se na vás u šálku vonící kávy,
kouřícího se čaje, za ševelivého zvuku jehel a lidských příběhů •
přihlášky přijímáme na pokladně Žerotínského zámku do 11. října,
cena osmi setkání je 500 Kč, kapacita pro skupinu je 20 osob
■ ZÁMEK KUNÍN • otevřeno: út–ne od 9:00 do 17:00 h (poslední
prohlídka v 16:00 h) • zámek je, díky své nejslavnější majitelce, kterou
byla hraběnka Marie Walburga, přizván v roce 2021 do projektu
Národního památkového ústavu Rok osvícenské šlechty
■ MUZEUM Z DOMOVA • záložka na webových stránkách muzea,
kterou doplňujeme o nová videa, virtuální prohlídky, pracovní listy,
kvízy

Otevírací doba
úterý–pátek 8:00–12:00 h, 13:00–17:00 h   

soboty, neděle, svátky 9:00–16:00 h   

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

■ úterý 26. 10. v 17:00 h • ŽÁKOVSKÝ KONCERT • hudební sál ZUŠ

pokračování na straně 12
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Pozvánky

• Výlety do okolí i ZOO Lešná
Klub českých turistů, odbor TJ Nový Jičín připravil na říjen několik

výletů nejen pro organizované turisty. Zvaní jsou všichni, kteří mají
rádi pohyb v přírodě. Hned v sobotu 2. října budeme zdolávat
vrchol Smrku z Ostravice. Odjezd z Nového Jičína je v 7:10 h z auto-
busového nádraží, zastávka č. 5.  V sobotu 9. října se sejdeme
v 8:30 h u vlakového nádraží v Novém Jičíně a vydáme se pěšky
přes Panský kopec a Bernartice na hrad Starý Jičín. Procházka je
dlouhá asi 12 km. A do třetice půjdeme 23. října z Rožnova pod
Radhoštěm přes Kamenárku na Javorník. Trasa měří až do Veřovic
16 km. Odjezd z Nového Jičína je v 7:10 h z autobusového nádraží,
zastávka č. 5. V sobotu 6. listopadu pořádáme autobusový zájezd
nejen pro děti do  ZOO Lešná. Odjezd je v 7:45 h od Lidlu. Více infor-
mací naleznete na http://www.kctnovyjicin.cz nebo ve vývěsní skříňce
na ulici Lidická.

• Zájezd na Morávku
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve příznivce pěší

turistiky na jednodenní autobusový zájezd Beskydy - Morávka, který
se uskuteční 23. října. Máme připravené trasy o délce 12 až 20 km.
Cestou navštívíme chatu Prašivá, která letos oslaví 100 let od zalo-
žení. Čas odjezdu a návratu bude upřesněn. Aktuální informace
naleznete na http://turisti-kctnj.cz a na vývěskách na ulicích Lidické
a K Nemocnici.

• Setkání pro sběratele
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a dalších

předmětů se uskuteční ve středu 20. října od 14:30 do 16:30 h
v Klubu seniorů Nový Jičín v ulici Msgr. Šrámka. Přijďte rozšířit
svou sbírku nebo nabídnout ostatním své přebytky. Vstupné je
dobrovolné.

Zářijové výlety turistů
Hned první sobotu v září uspořádal odbor Klubu českých turistů

při TJ Nový Jičín pěší procházku na Hončovu hůrku. Vycházeli jsme
z Borovce kolem místních rybníků, částečně po naučné stezce. Dále
jsme pokračovali do Příbora, kde jsme si prohlédli zahrady piaris-
tického kláštera, rodný dům Sigmunda Freuda a historickou část
města. Prohlídku obohatil jeden z našich členů, příborský rodák,
zajímavým výkladem. Poté jsme se vydali pěšinou kolem řeky Lubiny
do Skotnice a na samotný vrchol Hončovy hůrky. Bývalý lom na
vrcholu kopce je významnou mineralogickou lokalitou. A přestože
hůrka není nijak vysoká, 338 metrů nad mořem, poskytuje široký
výhled do okolí. Do Příbora jsme se vrátili po druhém břehu Lubiny.

Další akcí, kterou jsme připravili, byl v sobotu 11. září zájezd na
Kelčský Javorník. Start byl ze sedla Tesák přes vrchol Čerňava. Poté
turisty čekala rozhledna na Kelčském Javorníku, odkud byla úžasná
viditelnost 360° i na vzdálené vrcholy Moravy a Slovenska. Následný
sestup do cíle v obci Rajnochovice byl doprovázen pěknými výhledy. 
Martina Fiedlerová a Milan Mikuš

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce do klubových

prostor na baště městského opevnění v úterý 5. října v 16:00 h
na Putování Klubu po stopách rodáků, osobností a událostí
spojených s Novým Jičínem v roce 2020 po jižní Moravě
a v roce 2021 po východních Čechách ve fotodokumentaci
Aleny Vidomusové, Františka Holuba, Karla Holuba, Pavla
Wesseleho, s průvodním slovem Dagmar Jahnové. V úterý
12. října v 16:30 h zve ve spolupráci se Spolkem výtvarných
umělců Arkáda na křest tiskoviny a videa Lvíček, které jsou
výstupem projektu Hücklovy vily očima umělců, a na vernisáž
výstavy nazvané KráKraKra (Krásné kravaty z Kravařska). Výstava
bude veřejnosti přístupná do 30. listopadu. Bližší informace
k akcím na internetových stránkách, facebookovém profilu klubu
a instagramu.

Klub rodáků a přátel města

Babí léto v přírodě

Koncem léta jsme se s Klubem českých turistů, odborem Turisti
zúčastnili tří akcí. Poslední srpnovou sobotu vyrazila parta turistů
z Nového Jičína přes Kocmínek na hřiště do obce Rybí, kde jsme si
opekli špekáčky a zazpívali při kytaře. Další víkend byl ve znamení
toulek Poodřím kolem Studénky, Albrechtiček a Petřvaldíku. O týden
později se konal autobusový zájezd do Těšínských Beskyd. Tento
výlet byl nejnáročnější. Trasa vedla z Polska přes Velkou Čantoryji,
Malý Stožek aFilipku do Hrádku. Cestou jsme vystoupali na rozhlednu,
odkud byly nádherné výhledy na Polské, Těšínské a Moravskoslezské
Beskydy. V cíli jsme měli v nohách 20 kilometrů a značné převýšení. 
Vlasta Čejková

Výlet do Poodří. Foto: Ivan Čejka
Kurz přežití pro kluky

Zážitky nemusí být kladné, zážitky musí být silné! Ve skautském
středisku Pagoda Nový Jičín jsme přemýšleli, co bychom mohli
nabídnout dětem – chlapcům, včetně neskautů, aby se začlenili
zpět do života bez covidu. Došlo nám, že za poslední rok jim
chybějí zážitky, a proto jsme přišli s nápadem uspořádat „Kurz
přežití", jehož cílem je prostřednictvím zážitků vést děti k samos-
tatnosti a ukázat jim věci, které jim jen tak někdo neukáže. Pokud
vám to dává smysl, sdílejte a přihlašujte své děti. Více na
http://preziti.lepsi.cz.
Lukáš Haraga

■ Tajuplný Laudonův dům 
Návštěvnické centrum připravilo interaktivní hru za poznáním
Laudonova domu. Akce se uskuteční v úterý 26. října. Poutavou,
hravou a srozumitelnou formou uzpůsobenou věku se děti dozvědí
o životě generála Laudona a získají vědomosti o výrobě klobouků.
Objednat se můžete přes rezervační formulář na www.icnj.cz, tele-
fonicky 556 768 288 nebo e-mailem icentrum@novyjicin.cz.
Hana Rolná, Návštěvnické centrum
■ Výzva podnikatelům
Vážení podnikatelé, v rámci bezplatné propagace firem na webových
stránkách www.icnj.cz vás žádáme o kontrolu vašich údajů na tomto
odkaze: www.icnj.cz/firmy-a-sluzby.html. Případné změny hlaste
prosím na e-mail icentrum@novyjicin.cz.
Nikol Tkáčová, Návštěvnické centrum

• Půjčujeme audioprůvodce do expozic a města Nový
Jičín • trekové hole nejen pro pěší trasu Generál
Laudon • disky pro discgolf

• Z expozice klobouků si můžete odnést suvenýr
v podobě fotografie

Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h

dokončení ze strany 11
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NOVÁ NEUROLOGIE FRÝDLANT N. O.
Převzetí ambulance MUDr. Ševčíka (stejné prostory)

10 let praxe v Německu, post zástupce primáře. 

Specializace na:
• prevence mozkové příhody
• závratě, epilepsie, bolesti hlavy
• Parkinsonova nemoc, demence

Ultrazvukové vyšetření krkavic (sono karotid):
• VČETNĚ vyšetření mozkových tepen,
• které se neprovádí na interně ani radiologii
• vhodné pro pacienty po infarktu, mozkové

příhodě, zavedení stentu do srdečních tepen
nebo nohou

Požádejte svého praktického lékaře o žádanku na
vyšetření krkavic v rámci prevence mozkové
příhody nebo závratí.

Bližší informace + objednání přes internet
WWW.NEUROLOGIEBORAK.CZ 

Přijímáme nové i nespádové
pacienty, lze i bez objednání
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● čištění interiérů a exteriérů aut
● úklidy bytových domů
● úklid firem, kanceláří
● úklidy domácností

Používáme kvalitní přípravky s obsahem nano částic • www.nano-uklidy.cz
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Medaile z republiky v plavání

Letní domácí šampionát juniorů v plavání se mnoho let konal
v červnu nebo červenci. Vzhledem k okolnostem v posledním roce
a půl byl tentokrát zorganizován v netradičním zářijovém termínu.
Na plavce, trenéry a vedení klubů tato změna naložila úkol věnovat
prázdninové měsíce přípravě. I přes mnohé obtíže a jistý diskomfort
z hlediska prázdninových zvyklostí se však příprava vydařila velmi
dobře. A tak 9. září odjelo 14 novojičínských juniorů do Prahy, kde
se v podolské padesátce sjeli plavci z téměř 70 českých klubů.

Pro Plavecký klub Nový Jičín dopadlo juniorské mistrovství České
republiky výborně. Z Prahy si naši plavci odvezli celkem 28 finálových
umístění, v nich získali 8 mistrovských titulů, 5 druhých míst a 2 místa
třetí. Nejúspěšnějším byl Šimon Vavřín se 6 tituly mistra republiky (4x
individuálně, 2x štafeta) a jedním druhým místem. David Koutný získal
4 mistrovské tituly (2x individuálně, 2x štafeta) a 3 druhá místa. Tituly
ze štafet vybojovali také Dalibor Ott (2x), Matěj Knesl a Josef Minář
(1x). Medailovou sbírku doplnila i děvčata. Veronika Hasalová si z Pra-
hy přivezla stříbro a bronz za prsařské disciplíny, Annemarie Kuliš-
ťáková bronz za vynikající výkon na kraulové dvoustovce.

O výborné přípravě svědčí celkem 26 zlepšení osobních výkonů.
V této důležité statistice měli stoprocentní úspěšnost Adrian Sochor
a Adam Nguyen, Jan Vyskočil si zlepšil 3 ze 4 disciplín. Přestože to
na medaile nestačilo, zlepšení vlastních možností na důležitých
závodech zaslouží rovněž ocenění.
Vlastimír Perna

Nejúspěšnější novojičínský plavec Šimon Vavřín. Foto: Adam Nguyen

Zlatý hattrick pro Elišku 
Nebyli by to Moravian Gators, aby v závěru prázdnin nepřidali ke

svým úspěchům ještě další cenné body a umístění. Na turnaji Veselí
open s velkým přehledem obsadili v kategorii Open na stupních
vítězů všechny příčky (1. místo Bohdan Bílek, 2. místo Jakub Veselý
a3. místo Kryštof Novák), v kategorii MJ18 skončil na 3. místě Kristián
Kvita, v kategorii MJ15 obsadil rovněž třetí příčku Daniel Potůček,
v kategorii MJ12 zvítězila Kristýna Jurčíková a na 3. místě skončil
Silvestr Mikuláštík ml. Co dodat – na Veselí bylo vskutku veselo!

Dále slavil úspěch Jakub Knápek, když na turnaji Hostačov open
vol. 3 obsadil v kategorii Open druhou příčku. Silvestr Mikuláštík ml.
se na mistrovství juniorů umístil třetí v kategorii MJ10 a Kristýna
a Karolína Jurčíkovy na tomto turnaji vybojovaly v kategorii FJ15
zlato a bronz.

Nejnapínavějším turnajem se stalo mistrovství České republiky,
které probíhalo ve dnech 10. až 12. září v Českých Budějovicích.
V kategorii Open mezi vítězem, druhým a třetím hráčem rozhodoval
jen jeden jediný hod, hra byla napínavá až do poslední jamky. Nakonec
se na třetí příčce umístil Bohdan Bílek. V kategorii Women měla
naopak situaci celou dobu pod kontrolou Eliška Bártková, která se
tak stala trojnásobnou mistryní republiky. Velká gratulace, Eliško!

Děkujeme všem našim členům za skvělou reprezentaci klubu
Moravian Gators Nový Jičín a těšíme se na sezonu 2022. Tak ať
to lítá!
Radek Dostál

Capoeira přijímá nové členy
Capoeira je brazilské bojové umění. Jedná se o komplexní kulturní

fenomén, obsahující svébytné bojové umění, připomínající pohy-
bovým stylem tanec s akrobatickými prvky, doprovázené původní
hudbou. Právě hudba a zpěv jsou dva neodmyslitelné aspekty,
které ke capoeiře patří. Souboj dvou soupeřů je možné nejlépe
definovat jako předstíraný boj – hru založenou na improvizaci. Důraz
je kladen zejména na plynulost souhry pohybů obou hráčů, což
v kombinaci s hudbou a zpěvem činí capoeiru bojovým uměním,
které je atraktivní nejen pro zúčastněné, ale i pro diváky. Pokud
přemýšlíte, do jakého sportu přihlásit své dítko či hledáte něco pro
sebe, pak si přijďte vyzkoušet trénink capoeiry. Jedná se o funkční
kondiční cvičení zlepšující kloubní pohyblivost, koordinaci a celkově
fyzickou i psychickou kondici. Opět otevíráme skupiny pro děti již
od sedmi let. Cvičit s námi mohou i dospělí. Tréninky probíhají pod
vedením zkušených trenérů s mezinárodními úspěchy.

Novojičínský klub capoeiry vznikl v roce 2002 a v současné době
pod vedením hlavního trenéra Ondřeje Nováka (Instrutor Girafa)
patří do asociace Vem Camará Capoeira pod záštitou Sandrose
Felixe dos Santose (mestre Paçoca), který přijede do Nového Jičína
a povede víkendový seminář 15. až 17. října. Ondřej Novák spolu
s olomouckým kolegou Michalem Barnetem (Aluno Resmungao)
dojíždí trénovat do Nového Jičína do tělocvičny Mendelovy střední
školy na ulici Tyršova. Začátečníci a děti od 7 do 13 let trénují
v pondělí od 17:30 ave středu od 17:00 hodin, pokročilí pak v pondělí
od 18:30 a ve středu od 18:00 hodin. Těšíme se na nové tváře!
Martina Colledani

Bludovice zvou na fotbal
Po zářijových zápasech pokračuje pro bludovické fotbalisty pod-

zimní část ročníku 2021 i v měsíci říjnu, v němž zveme všechny pří-
znivce na níže uvedených pět utkání.

3. října 15:30 h - Petřvald B (venku)
9. října 15:00 h - Štramberk/Lubina (doma)
17. října 15:00 h - Bartošovice (venku)
23. října 14:00 h - Vražné (doma)
30. října 14:00 h - Hostašovice (venku)
Vše vyvrcholí posledním listopadovým utkáním v Ženklavě, zatím

v termínu 7. listopadu, 14:00 h. Více informací včetně výsledků
a tabulky najdete na webu www.tjsokolbludovice.cz.
Pavel Kašuba

Basketbalisté v létě nezaháleli

Během letních prázdnin basketbalisté z BK Nový Jičín rozhodně
nezaháleli. Probíhaly pravidelné tréninky mládežnických kategorií,
dlouhodobá soutěž mužů Letní liga a konal se také Skills camp pro
mladé hráče a tradiční klubové soustředění. Kromě toho se naši
hráči zúčastnili turnajů ve streetballu, kde získali několik zajímavých
úspěchů. Na domácím novojičínském 2. místo v kategorii U11
a U14, ve Frýdku-Místku 2. místo v U13, v Ostravě 2. místo v U13
a 3. místo v U15 a konečně v Hradci Králové 2. a 3. místo v U15.  
Petr Horák

Týmy z turnaje v Hradci Králové. Foto: Petr Horák
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Uzávěrka příštího čísla bude 17. října ve 12:00 hodin

Aktuality objektivem čtenářů
I měsíc září přinesl některé postřehy,

které přispěvatelé do naší rubriky chtěli
prostřednictvím svých snímků sdělit i nám.
Patří jím za to poděkování a budeme se těšit
na další aktuální fotonovinky i z počátku
podzimu.

■ Snímek Aleny Vidomusové může být pro
někoho hádankou, ale je to pohled na
poměrně mladou přístavbu budovy Bes-
kydského divadla, která si už řekla o zá-
chrannou sanaci.

■ František Holub svým snímkem informuje
o proběhlé údržbě části dochovaného hra-
debního opevnění našeho města.

■ Také snímek Šárky Šímové by pro mnohé
mohl být záhadou. Jde ale o rozestavěnou
nástavbu objektu Fokusu v pohledu „ze

dvora“.

■ Velkou pozornost věnoval Anto-
nín Vágner zachycení průběhu
sanace kříže pod kojetínským se-
dlem.

Za zaslané příspěvky s aktuální té-
matikou děkujeme a ty další očeká-
váme do 15. října. Zasílejte snímky
v kvalitě vyšší než 1MB.

Pavel Wessely

Šárka Šímová Antonín Vágner

Alena Vidomusová

František Holub
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