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Pronájem startovacích bytů
Město Nový Jičín zveřejnilo záměr pronájmu 39 volných startovacích

bytů o velikosti 2+kk v rekonstruovaném domě na ulici K Archivu
asoučasně výzvu kpodání žádostí onájem. Stanovená výše měsíčního
nájemného je 115 korun za metr čtvereční. Jedná se o čisté nájemné
nezahrnující úhradu za energie a služby spojené s nájmem bytu. 

„Jsme si vědomi rostoucích cen bytů i nájemného, obzvláště
v poslední době. Ve srovnání s tržními cenami je cena nájemného
těchto bytů velmi příznivá a stanovena tak, aby nepřesáhla 80 procent
tržního nájemného,“ uvedl místostarosta Václav Dobrozemský. „Star-
tovací bydlení je určeno ekonomicky aktivním lidem do 35 let, kteří
touží po tom se osamostatnit a zároveň si díky zvýhodněnému nájem-
nému spořit finance do budoucna,“ doplnil starosta města Stanislav
Kopecký. Nájem bude sjednán na dobu určitou, maximálně na
1 rok, s možností prodloužení do celkového úhrnu 4 let.

Podrobné informace jsou na elektronické úřední desce a na webo-
vých stránkách města. Žádost je nutno doručit v uzavřené obálce
označené v levém horním rohu zřetelně slovy „Startovací byty – dům
K Archivu 2 – Výzva č. 422“ a textem „NEOTVÍRAT“, nejpozději
do 5. září 2022 do 12:00 hodin osobně na podatelnu Městského
úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, nebo poštou na adresu: Město Nový
Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín. O přidělení bytu a uzavření
nájemní smlouvy rozhodne rada města. Předpokládaný termín uza-
vření nájemní smlouvy je od 1. ledna 2023.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí 

Podívejte se, jak lze pomáhat
Na Masarykově náměstí v Novém Jičíně proběhne 22. září v době

od 10:00 do 17:00 hodin akce „Pomáháš, pomáháme“, na které se
budou prezentovat poskytovatelé sociálních služeb a služeb sou-
visejících. 

Akce bude doplněna farmářskými trhy a programem Střediska
volného času Fokus „Křída 2022“. Ve vestibulu radnice se bude
konat výstava výtvorů žáků novojičínských základních škol na
téma „Pomáháš, pomáháme“. Souběžně bude v kině Květen od
9:00 hodin promítán Normální autistický film, který je určen žákům
středních škol za účelem porozumění jinému způsobu myšlení lidí
s autismem. Od 16:00 hodin v kině uvedeme pohádku Zlouni pro
diváky z řad dětí a dospělých s autismem, ADHD nebo mentálním
handicapem. Promítání bude probíhat za specifických podmínek
a opatření, například snížená hladina zvuku, částečné osvětlení,
bez reklam nebo možnost volného pohybu s ohledem na cílovou
skupinu. 

Během celého dne se na náměstí můžete těšit na zajímavá kulturní
vystoupení. 
Miroslava Krbová, koordinátor komunitního plánování

Omezení parkování U Grasmanky
Po provedené prohlídce mostu nad potokem Grasmanka město

Nový Jičín informuje občany o omezení možnosti parkování v kři-
žovatce ulic U Grasmanky a Dolní brána.

Z důvodu špatného technického stavu mostu budou dočasně zru-
šena vyznačená parkovací místa u bývalé budovy firmy Lapos a dvě
vyznačená parkovací místa v této křižovatce, pod kterou Grasmanka
protéká. Místa zákazu stání budou vyznačena dočasným dopravním
značením. Po provedení rekonstrukce mostu zde bude parkování
opět umožněno.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Senioři pojedou na Hanou
V červnové anketě, ve které mohli novojičínští senioři vybírat

jednu ze tří lokalit, kam se s městem vydat na výlet, zvítězil zájezd
Cesta za vůní Hané. Hlasování se zúčastnilo 130 lidí. Zájezd se
uskuteční 20. září ve spolupráci se studenty oboru cestovní ruch
Střední odborné školy Educa, kteří budou seniorům průvodci.

Od 1. září od 8:00 hodin do 12. září je spuštěno přihlašování
na tento bezplatný zájezd pořádaný městem v rámci projektu
„Vitální senior 2022“.  Přihlásit se mohou senioři z Nového Jičína
starší 65 let, a to pouze osobně u pracovnice odboru sociálních
věcí Lucie Frantové, v úřední době, na ulici Divadelní 1, kancelář
109. Jeden zájemce smí přihlásit maximálně dvě osoby. 
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

REUSE centrum zahájilo provoz 

V areálu separačního dvora na ulici Suvorovově v Novém Jičíně
proběhlo 15. srpna slavnostní otevření REUSE centra, tedy centra
pro opětovné využití věcí. Občané zde mohou odevzdat věci, pro
které již nemají využití, ale někomu jinému by se mohly hodit. 

„Kromě předcházení vzniku odpadu má toto zařízení i pozitivní
sociální aspekt, protože v něm bude možné zdarma získat užitečné
věci. Chceme tím také ukázat, jak staré věci, které bychom jindy
vyhodili, mohou získat nový smysl,“ popsal místostarosta Ondřej
Syrovátka. Slavnostní otevření provázel doprovodný program, jehož
součástí byly workshopy zaměřené na předcházení vzniku odpadu,
ukázka výrobků z odpadu a pro děti byly připraveny balonky při-
pevněné na tyčce z recyklovaného papíru, a také tajenky a kvízy.
Prvních 50 návštěvníků obdrželo tašku z přírodního materiálu s logem
REUSE centra. 

Samotný provoz REUSE centra byl zahájen již 1. srpna. „Občané
zde mohou bezplatně odkládat a přijímat věci jako například knihy,
nádobí, talíře, hrnce, sklenice, hrnky, kola, lyže, dětské autosedačky,
které by jinak skončily v kontejneru s odpadem. Naopak zde nebude
možné odkládat použitá elektrozařízení, protože na ně nelze získat
revizi,“ uvedl ředitel technických služeb Pavel Tichý.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí 

Slavnostní otevření REUSE centra provázely workshopy pro děti.
Foto: Radka Cahlíková

Plocha mostu vede celou křižovatkou ulic Dolní brána a U Grasmanky. Zákaz
parkování bude platit na místech před budovou bývalého Laposu a na protější
straně Dolní brány přímo nad potokem. Foto: Novojičínský zpravodaj
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Vzniká spolek pro záchranu vil
V návaznosti na snahy města o záchranu nádherných architekto-

nických skvostů vil Augusta a Johanna Hückelů byl v červenci letoš-
ního roku založen Spolek pro záchranu Hückelových vil. Hlavní důvod
jeho vzniku je stanoven již v samotném názvu. Spolek by měl být
nápomocen současnému majiteli městu Novému Jičínu v revitalizaci
obou vil i přilehlého areálu.

„Již na začátku léta 2021 při společensko-kulturní akci Kouzelný
den v Hückelových vilách byla nastíněna tato myšlenka, kterou se
nám nyní podařilo realizovat do první fáze. Na základě zasedání zaklá-
dajícího výboru a vypracovaných stanov byl spolek v srpnu 2022 ofi-
ciálně registrován a nyní zahajuje svou činnost. Pro budoucí zájemce
o členství je nově zřízena kontaktní adresa spolekhuckel@gmail.com,
kde mohou fyzické i právnické osoby požádat o členství,“ sdělil nově
zvolený předseda spolku Radek Polách.

Cíle spolku ukotvené ve stanovách jsou dnes prezentovány na
webových stránkách věnovaných Hückelovým vilám na adrese
www.novyjicin.cz/huckelovyvily. V budoucnu se předpokládá zřízení
společné platformy v rámci záchrany těchto pohádkových zámků
na periferii lesa.

„Naší snahou je sdružit lidi, kteří mají o záchranu vil zájem. Spolek
bude následně sloužit k propagaci, k informování veřejnosti a také
k podpoře města v úsilí o rekonstrukci vil. Počítáme se zapojením
široké veřejnosti i odborníků a rádi bychom jako čestné členy získali
také akciovou společnost TONAK a potomky rodiny Hückelů,“ doplnil
místostarosta Ondřej Syrovátka, který se stal zakládajícím řadovým
členem spolku. Spolková schůze, na níž budou noví členové přijati,
proběhne v říjnu. Informace budou podávány prostřednictvím médií
se souhlasem členů výboru a také přímým oslovením zájemců, kteří
již dříve svou vůli do spolku vstoupit deklarovali.
Spolek pro záchranu Hückelových vil

Týden mobility s cyklojízdou
Zdravé město Nový Jičín se letos opět

připojuje k Evropskému týdnu mobility, kte-
rý bude probíhat od 16. do 22. září. Hlavním
smyslem kampaně je podpořit změnu cho-

vání ve prospěch aktivní mobility, veřejné dopravy a dalších nízko-
emisních dopravních řešení. Tématem pro rok 2022 je „lepší spojení“. 

„V rámci pořádaných akcí se občané mohou třeba těšit na oblí-
benou Podzimní cyklojízdu, kterou jsme naplánovali na pátek
16. září. Startujeme v 16:00 hodin na Horním nádraží, odkud se spo-
lečně vydáme po cyklostezce Koleje na novou odbočku přes bývalý
železniční most a Tropické údolí k výletní lokalitě Čerťák, kde bude
připraven doprovodný program pro děti i dospělé,“ popsal místo-
starosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka. 

Příznivci cyklistiky aaktivní chůze se mohou v září také zdarma zare-
gistrovat do výzvy Do práce na kole, která je zaměřena na jednotlivce
a jejímž cílem je po létě připomenout, že se dá do práce dopravovat
ibez škodlivých emisí. Zároveň motivuje k fyzické aktivitě i vchladnějším
počasí. Výzva se bude konat od 12. do 25. září. Registrovat se lze na
www.dopracenakole.cz. Připojit se můžete také k mezinárodnímu Dni
bez aut, který lidi vyzývá k tomu, aby nechali auta doma a k přepravě
využili raději kolo, veřejnou dopravu nebo chůzi.
Lucie Kuběnová, koordinátorka Zdravého města

Blíží se termín komunálních voleb
Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou ve 22 volebních okrscích

v Novém Jičíně volby do obecního zastupitelstva. Volební míst-
nosti se otevřou v pátek 23. září ve 14:00 hodin a uzavřou se ve
22:00 hodin, v sobotu 24. září budou otevřeny od 8:00 do 14:00
hodin. Každý volič obdrží poštou domů hlasovací lístky, na obálce
bude uvedeno číslo a sídlo volebního okrsku, kde může volit.

Stavba domků může začít
V červenci byla v Žilině, místní části Nového Jičína, v lokalitě Za

Školou, ukončena výstavba inženýrských sítí pro stavbu 23 rodinných
domů. Bylo postaveno celkem 842 metrů nových komunikací,
814 metrů chodníků, odstavné parkoviště a zpevněná plocha pro
kontejnery. Podél komunikací bylo umístěno 27 osvětlovacích bodů.
Byla položena dešťová a splašková kanalizace. Zásobování lokality
pitnou vodou zajistí nový vodovodní řad o délce 566 metrů. V sou-
časné době se odstraňují drobné vady a nedodělky, v podzimních
měsících bude provedena výsadba stromů a keřů. Nové ulice už
dostaly svá jména: Pod Puntíkem, Javorová, Kaštanová, Ořechová
a K Lamberku. Náklady na uvedené práce činily zhruba 24 milionu
korun bez DPH, z čehož zhruba 1,8 milionu korun pokryla dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Radka Cahlíková, tisková mluvčí 

Omezení na ulici Revoluční
Z důvodu rekonstrukce opěrné zdi, chodníku a výměny zábradlí,

která začala 15. srpna, bude do 27. října znemožněn průchod chodců
po chodníku do Bludovic na ulici Revoluční, v úseku pod zahrád-
kářskou osadou Skalky. Náhradní trasa bude vedena po cyklostezce
Koleje. Automobilová doprava bude svedena do jednoho jízdního
pruhu a řízena semafory. 
Radka Cahlíková, tisková mluvčí 

Elektronické úřední desky
Nový Jičín pořídil elektronické úřední desky, zjednoduší se tak

proces zveřejňování dokumentů, sníží se produkce odpadu papírů
a pro občany budou zveřejňované informace přehlednější. Elektro-
nické desky neboli interaktivní dotykové panely nahradí na přelomu
srpna a září starou klasickou papírovou úřední desku, která byla
umístěna na nástěnkách budovy radnice.

„Dosud často docházelo k situaci, kdy byla úřední deska zcela
zaplněna a byli jsme tak nuceni vyvěšené materiály zmenšovat,
což vedlo k jejich špatné čitelnosti. Nová úřední deska umožní
vyhledávání a také zvětšování zobrazovaných informací, takže
i když je to moderní prvek, věříme, že jej ocení i starší spoluobčané,“
uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka, který má na starosti také
oblast IT.

Úřední desky jsou umístěny za sklem radnice ve směru na náměstí
pod podloubím, aby bylo možné si je prohlížet i za špatného počasí.
„Na elektronické úřední desce se nachází všechny dokumenty, které
podléhají zveřejnění. Občané na ní také najdou informace související
s městem, například odkaz na web města nebo kalendář akcí zve-
řejněný na stránkách Turistického informačního centra Nový Jičín,
popřípadě také informace o počasí,“ popsal vedoucí odboru orga-
nizačního Zdeněk Petroš.

Cena za pořízení a instalaci nových elektronických desek byla
346 331 korun včetně DPH. Město na ně získalo dotaci 95 procent
v rámci projektu Efektivní veřejná správa – město Nový Jičín, pod-
pořeného prostřednictvím Evropské unie, z Evropského sociálního
fondu z Operačního programu zaměstnanost, a ze státního roz-
počtu.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí 

Pohled na opravený viadukt, po kterém cyklostezka Koleje odbočuje smě-
rem k Čerťáku. Foto: Ondřej Syrovátka
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K vlakům do Hranic jezdí již rok

Autobusová linka 927 vozí cestující z Nového Jičína k vlakům do
Hranic již rok. Cestující se díky ní dopraví do Olomouce, Prahy či
Vídně jen s jedním přestupem a rychleji. Linka vznikla díky společnému
úsilí Nového Jičína, Příbora, Kopřivnice a Moravskoslezského kraje.
Jako bonus poskytuje jistotu návaznosti na příjezdy vlaků, což zna-
mená, že autobus bude v případě zpoždění železniční soupravy na
cestující čekat až 30 minut. Linka má však po dohodě s krajem také
jinou specialitu. Autobus je třeba si dopředu poptat, a to buď zavoláním
na číslo 773 605 066 nebo objednáním jízdenky prostřednictvím
mobilní aplikace ODISapka. Veškeré informace k provozu linky jsou
na stránkách města na adrese www.novyjicin /linka927.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Soutěž a kostýmy na slavnost
V rámci Slavnosti města Nový Jičín vyhlašujeme soutěž O nejorigi-

nálnější klobouk s tématem vody a moře. Registrace soutěžících pro-
běhne v den slavnosti v sobotu 10. září od 13:00 do 14:30 hodin
v označeném stánku na náměstí. Vyhlášení aocenění proběhne tentýž
den v 16:50 hodin na hlavním pódiu. Při hodnocení klobouků bude
upřednostněna autorská tvorba.

V kině Květen bude i letos zřízena půjčovna kostýmů pro slavnost.
Výpůjčka bude možná od 6. do 8. září od 14:00 do 17:30 hodin.
Vchod do „improvizované“ půjčovny bude z Havlíčkovy ulice. Kos-
týmy se budou půjčovat po úhradě vratné zálohy 200 korun a pře-
dložení průkazu totožnosti. Děti do 15 let si mohou zapůjčit kostým
pouze v doprovodu zákonného zástupce. Zapůjčené šatstvo se
bude vracet v sobotu 10. září do 18:00 hodin na ekonomickém oddě-
lení městského kulturního střediska v budově Staré pošty.
Městské kulturní středisko Nový Jičín 

Mimořádné spoje na slavnosti
Město Nový Jičín, podobně jako při Pivobraní, vypravuje mimo-

řádné noční spoje MHD do místních částí během městské slavnosti
10. září, aby návštěvníkům této kulturní akce umožnilo pohodlnější
dopravu domů. S krajem jsme se také dohodli na vypravení mimo-
řádných spojů příměstské dopravy do dalších částí města a okolních
obcí, kam MHD nejezdí.

Odjezdy spojů MHD z AN
■ 603 | 22:00 | směr Loučka
■ 604 | 22:30 | směr Kojetín
■ 602 | 23:15 | směr Hřbitovní, Suvorovova
■ 603 | 23:45 | směr Loučka

Odjezdy příměstských spojů z AN
■ 621 | 23:45 | směr Libhošť, Příbor
■ 665 | 23:45 | směr Žilina, Mořkov
■ 690 | 23:45 | směr Štramberk, Kopřivnice
■ 697 | 23:45 | směr Bludovice, Straník, Hodslavice

Ondřej Syrovátka, místostarosta

Tábor pro děti byl i terapií 
Již od roku 2003 pořádá město Nový Jičín tábor pro děti ze sociálně

znevýhodněného prostředí, kterého se letos účastnilo 24 dětí ve věku
od 7 do 15 let. Školáci mají na programu kromě běžných her, sportů,
soutěží a zábavy také terapeutická sezení, vzdělávací aktivity a porad-
nu psychologa.

Tábor je koncipován jako pokračování sociální práce s rodinou
a dítětem, kterou realizuje od roku 2004 odbor sociálních věcí a která
se z dlouhodobého hlediska velmi osvědčila. Tábor realizuje organi-
zace Centrum sociálních služeb Ostrava, která na Novojičínsku posky-
tuje Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a s většinou rodin
spolupracuje. Desetidenní pobyt přišel na 230 tisíc korun, z čehož
50 tisíc pokryl sponzorský dar, spoluúčast rodiny představovala
800 korun na dítě a zbylou částku uhradilo město.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí
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Trasa vedla přes půdy a sklepení

První prohlídka Netradičního průvodce proběhla v Novém Jičíně
10. srpna a zavedla účastníky na dvě venkovní lokace a tři vnitřní.
Trasa vedla přes místa, kde se veřejnost běžně nedostane. Jednalo
se například o bazén rodiny Hückelů nebo vojenský kryt na náměstí.
Tyto prohlídky jsou v Novém Jičíně novinkou a mají za cíl ukázat
město jiným, dobrodružným, podle účastníků občas i strašidelným
pohledem. První netradiční prohlídka byla dlouhá dva a půl kilometru
a trvala přibližně hodinu a půl. 

Další prohlídky budou brzy následovat. Pro velký zájem by měla
být stejná trasa zpřístupněná již na městské slavnosti. Více se dozvíte
na https://www.facebook.com/pruvodceNJ, kde také najdete foto-
grafie netradičních míst v Novém Jičíně.
Text a foto: Radim Mohler

Nebojte se požádat o pomoc
V Novém Jičíně začíná působit nová sociální služba, Krizové cen-

trum Ostrava, která poskytuje okamžitou psychosociální pomoc. 
Krizové situace potkávají v životě každého z nás. Můžeme vážně

onemocnět, stane se nám nehoda, odejde nám blízký člověk nebo
je toho už na nás jednoduše řečeno moc. V dnešní době není neob-
vyklé, že jsme všichni vystaveni krátkodobé či dlouhodobé stresové
situaci v práci nebo doma. Může se také jednat o situace spojené
s duševním či psychiatrickým onemocněním, které ale nejsou akutně
život ohrožující a není tak potřeba výjezdu záchranné zdravotní
služby. Je dobré vědět, že na tyto situace nemusíme být sami. Může-
me se obrátit o pomoc na Krizové centrum Ostrava. Tato organizace
poskytuje okamžitou psychosociální pomoc. Dostupná je nepřetržitě
sedm dní v týdnu 24 hodin denně a bezplatně, můžete ji v případě
potřeby kontaktovat okamžitě a bez doporučení. 

A jak to vypadá v praxi? Vy kontaktujete krizové centrum buď
osobně, telefonicky nebo e-mailem a domluvíte se s pracovníkem
na dalším postupu. Pro potřeby občanů Nového Jičína je tým pra-
covníků krizového centra dostupný po předchozím objednání také
každé úterý od 13:00 do 19:00 hodin v budově na Sokolovské 9.
Více informací na www.kriceos . Terénní mobilní tým: 725 075 824,
e-mail: teren@kriceos.cz.
Krizové centrum Ostrava

Tak se mi ukázal během letošních prázdnin zajímavý obrázek
o české „inflaci“. Během léta jsem navštívil tři zahraniční země, Belgii,
Rakousko a Itálii, a nestačil jsem se divit. Cena nafty shodná, ne-li
levnější než u nás. Potraviny z místních zdrojů a levnější, a to i v super-
marketech… A restaurace? Co vám mám povídat. Ve Valticích si na
standardní večeři pro dva připravte minimálně 700 korun, v soused-
ním Rakousku jsme zaplatili 22 euro, a to nemluvím o tom, že porce
byly nesrovnatelně větší. Mám takový pocit, že se u nás prodejci

tak trošku neúměrně vezou na vlně inflace. To je prostě normální
faktické srovnání a naše zkušenost s cenami v Evropě. Nikdy bych
si netroufnul předpovědět, že budeme jezdit na západ, protože je
to tam levnější…

Omlouvám se za ne příliš právnický fejeton, ale pro udělání si před-
stavy a snad i pro zamyšlení jsem si dovolil vám výše uvedené sdělit.
Přeji krásný zbytek léta.
Tomáš Panáček, advokát

Fejeton Novojičínského zpravodaje

Ševče, kam bys utíkal…

Učili se, jak aranžovat výlohy
Město Nový Jičín spolu s městským architektem Martinem Mater-

nou a firmou Edurevolta pracuje na manuálu označování a reklamy
provozoven ve městě. V rámci zpracování manuálu proběhl workshop
zaměřený na aranžování výloh za účasti zájemců z řad novojičínských
podnikatelů a specializované aranžérky. Součástí byla praktická
ukázka aranžování.

V souvislosti s přípravou uvedeného manuálu se konala také
komentovaná procházka s debatou o vizuálním smogu a umění pro-
dat. Zúčastnění podnikatelé se mohli dozvědět, jak zajímavě a vhodně
prezentovat svou nabídku ve veřejném prostoru.
Kateřina Nehasilová, 
vedoucí oddělení rozvoje a strategického plánování

ADRA přibližuje dobrovolnictví
Studenti gymnázia v Novém Jičíně si koncem května zpestřili

studijní povinnosti besedou o dobrovolnictví. Zájemce o tuto besedu
navštívily pracovnice organizace ADRA a nynější dobrovolnice, aby
studentům více přiblížily svět dobrovolnictví a fungování dobrovol-
nických programů v Novém Jičíně a okolí. V závěru besedy byla
všem nabídnuta možnost si dobrovolnictví vyzkoušet na vlastní
kůži. 

A tak se v domově DUHA před letními prázdninami uskutečnilo
mezigenerační setkání, takzvaná „Mobilní kavárna“. Posedět u šálku
dobré kávy, zahrát si Člověče, nezlob se, zazpívat si s kytarou nebo
jen tak si popovídat. To vše jsme spolu se studenty a seniory mohli
prožít i díky pracovníkům domova. Odměnou nám byl šťastný úsměv
a dobrý pocit, že to mělo smysl. Rádi bychom v těchto setkáváních
pokračovali, neboť pozitivní zpětnou vazbu máme nejen od seniorů
a pracovníků, ale také studentů. Těšíme se na další mezigenerační
setkání.
Adéla Výskalová

Zažít Nový Jičín jinak
Vážení Novojičíňáci, zveme vás na první ročník sousedského fes-

tivalu Zažít Nový Jičín jinak, který se uskuteční 17. září v parku u Žero-
tínského zámku. Akce bude probíhat v době od 13:00 do 18:00 hodin. 

Zažít město jinak je celorepublikovou akcí, která se koná v rámci
Evropského týdne mobility na 120 místech v Praze a 70 místech
v celé republice. Jedná se o sousedskou slavnost, jejíž náplň vytvářejí
sami obyvatelé města. Akce je založena na dobrovolnickém nadšení
organizátorů. Jejím cílem je vdechnout život veřejnému prostoru,
podpořit vzájemná setkávání lidí, ukázat um místních podnikavých
a kreativních obyvatel. 

Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení kapely Ta Hakuna a dal-
ších hudebníků, irské tance, vystoupení a workshop capoeiry, pře-
hlídku tradičních romských oděvů, jógu v parku, dílny pro děti
i dospělé, výstavy, procházky po okolí na historická témata, skvělé
občerstvení a mnoho dalšího.

Přijďte si vychutnat pohodové rodinné odpoledne a zažijme spo-
lečně Nový Jičín jinak.
Lucie Jančařiková, spoluorganizátorka festivalu
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Když do školy, tak v přírodě

V červnu se po dvouleté covidové pauze rozjely hned tři
ročníky Základní školy Komenského 66 do škol v přírodě. A protože
těšení bylo veliké, chtěli si to všichni zúčastnění pořádně užít.

Nejdříve se vydali cestovatelé z 5. tříd na cestu kolem světa.
Základní tábor rozbili na Horní Bečvě, kde po dobu čtyř dnů poznávali
jednotlivé kontinenty. Navštívili asijské tržiště, čelili apokalypse
v Evropě, pozorovali africká zvířata a dobývali oba póly. Putování
zakončili závěrečným výstupem na Benešky, kde se světoběžníkům
otevřely krásné výhledy na domácí divočinu Beskydy a Javorníky.

Do Velkých Karlovic vyrazili na společnou plavbu námořníci ze
3. tříd. Čtyři skupiny námořníků na svých lodích, pod svými vlajkami,
prozkoumávaly okolní přírodu, soupeřily při hrách a soutěžích, zvládly
i stezku odvahy a nechyběl ani táborový oheň s námořnickými pís-
němi. Následně vystřídali námořníky ve Velkých Karlovicích „pravěcí
lidé“ ze 4. tříd. Rozděleni byli do kmenů, které řídili pranáčelníci
Fokusáci. Na programu byly prahry, prasoutěže, prapřehlídka kos-
týmů, prastezka odvahy a naučili se pravěkou píseň „Pravěk“. 

Všechna putování byla dobrodružná i poučná a malí i velcí obje-
vitelé se už těší na další školní dobrodružství.
učitelky zúčastněných tříd

Čtvrťáci na „pravěké“ škole v přírodě. Foto: archiv ZŠ Komenského 66

Ve škole to i v létě žilo

Možná by někoho napadlo, že se přes prázdniny ve škole nic neděje.
Opak je ale pravdou. Účastníci celkem tří dětských táborů, mladí
plavci a basketbalisté, děti z mateřských škol, o ty všechny se starají
po celé prázdniny zaměstnanci školní jídelny. Paní kuchařky každo-
denně od časného rána připravují chutná jídla tak, aby uspokojily
všechny malé strávníky a jejich vedoucí, kteří potřebují po náročném
táborovém a tréninkovém programu doplnit energii. Není to ale jenom
školní jídelna, která vytváří zázemí pro mimoškolní aktivity. Ve škole
ana školním hřišti probíhá několik dětských táborů. Od začátku prázd-
nin se zde vystřídaly děti z rodinného centra Mozaika, přírodovědné
učebny využívá tábor Veselé vědy. Ve škole je také možné potkat
řemeslníky spousty profesí, kteří provádějí pravidelnou údržbu.
Zdeněk Stanislav

Školní jídelna byla plná i o prázdninách. Foto: Pavla Stanislavová

Ve dvanácti letech inženýrem

K něčemu takovému chyběl žákům z obou pracovišť Základní školy
Jubilejní v Novém Jičíně jen krůček. V posledních dvou měsících
uplynulého školního roku strávili hodiny času v laboratořích FBI, kde
zkoumali výbušniny, řešili krizové dopravní situace, modelovali troj-
rozměrné objekty, analyzovali obsah letištních zavazadel a pracovali
na celé řadě dalších problémů. Po úspěšném absolvování stáže
obdrželi z Vysoké školy báňské – Technické univerzity diplom. Že to
zatím nebyl diplom o ukončení celého vysokoškolského studia, neva-
dí. Frekventanti si vyzkoušeli, jak to na vysoké škole chodí a mnozí
si tak „osahali“ prostředí, které jim v budoucnu bude vlastním.

Těšíme se, že i v novém školním roce, který právě začal, bude
spolupráce s vysokou školou úspěšně pokračovat. K uchování
poznatků jsou totiž zážitkové metody nenahraditelné.
Tomáš Kauba

Prázdninové stanování s rodiči

Děti z Mateřské školy Trojlístek na Máchově ulici prožily krásné
dobrodružné odpoledne a taky večer. Spolu s rodiči si postavily
na zahradě stanové městečko, vybalily spacáky a něco dobrého
k snědku. Pro děti bylo připraveno plno zábavy, soutěžní pohybové
disciplíny, opékání špekáčků. To nejdůležitější, na co se děti
nejvíce těšily, přišlo až večer – letní kino. Děti zhlédly film, který
si samy vybraly. Všichni jsme si zažili spoustu zábavy a legrace
a už teď se těšíme na další prázdniny. 
Pavla Butkovová

Foto: Ladislav Gróf

Spaní ve stanu si na zahradě školky užily děti z mateřinky na Máchově
ulici. Foto: Pavla Butkovová

Řemeslo má zlaté dno
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné uči-

liště v Kopřivnici a novojičínská Střední odborná škola technická
a zemědělská pořádají ve dnech 5. a 6. října od 9:00 do 16:00 hodin ve
sportovní hale v Kopřivnici přehlídku technických profesí s názvem
Řemeslo má zlaté dno. Součástí přehlídky je i prezentace významných
strojírenských a stavebních firem novojičínského okresu, v nichž
mohou žáci základních škol najít své budoucí uplatnění. Akce je
určena také pro rodiče žáků a širokou veřejnost.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí
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Novojičínští mořští vlci, i takto lze charakterizovat některé z našich
rodáků, kteří pluli po mořích a oceánech světa. Dnes vzdálenosti
místo na lodích překonáváme letecky v řádu hodin, dříve to však
trvalo několik měsíců. Vedle novojičínských mariňáků, jako byl admirál
Eugen von Chmelarž, kontradmirál Wilhelm von Kesslitz, poručík
řadové lodi a známý polárník Eduard von Orel, přináleží do tohoto
seznamu i lékař Ferdinand Burkert. Tito dva poslední, Orel a Burkert,
se zúčastnili roku 1866 slavné vítězné bitvy u ostrova Lissa, kde
rakouské námořnictvo pod velením viceadmirála Wilhelma von
Tegetthoff zničilo taranovým útokem italské námořní síly. Jednalo
se o velké vítězství rakouské námořní flotily.

Námořnická rodina Burkertů
Po svém odchodu z rakouského námořnictva si Ferdinand Bur-

kert vzal v Novém Jičíně roku 1867 za manželku Wilhelmine, dceru
Franze Winkelmanna. Společně měli následující děti: dceru Ottilii,
nejstaršího syna Ferdinanda (pozdějšího profesora na gymnáziu
v přístavu Pula), mladšího syna Alfreda a další dvě dcery Leontine
a Marii. Od roku 1877 pracoval Ferdinand Burkert jako soudní
lékař u Krajského soudu v Novém Jičíně, zároveň jako městský
lékař a ordinující lékař Rudolfova špitálu, dnešní nemocnice.
V námořnických šlépějích svého otce pokračoval druhorozený
syn Alfred.

Námořní kadet Alfred Burkert
V novojičínském domě číslo 749/4 na tehdejším Höckringu (dnešní

ulici Generála Hlaďo) se narodil 31. října 1873 druhorozený syn do
rodiny Burkertů. Dostal jméno Alfred Karl Johann. Po základní školní
docházce vstoupil do námořnictva rakouské flotily a vystudoval
námořní akademii v Pule (tehdy Fiume). V únoru letošního roku se
podařil dohledat v Rakouském státním archivu jeho osobní služební
spis, kde se nalezly zajímavé okolnosti jeho služby a souvisejících
historických událostí z jeho života.

Vzhůru na moře
V osobním spise Alfreda Burkerta se objevují nové informace

o službě na mnoha významných lodích císařského a královského
námořnictva. Zahajoval ji v roce 1893 a vystřídal se v posádkách
lodí, jako byly třeba kasematová obrněná loď S.M.S. Tegetthoff,
císařská jachta S.M.S. Miramar, bitevní loď S.M.S. Habsburg, fregata
S.M.S. Laudon, chráněný křižník S.M.S. Kaiserin Elisabeth nebo
pancéřový křižník S.M.S. Marie Terezie. V roce 1899 vykonal Alfred
Burkert několik cvičných služeb na novém chráněném křižníku S.M.S.
Zenta, který se stal první lodí své třídy. Následující rok byl křižník
S.M.S. Zenta vyslán k bojovým úkolům.

Boxerské povstání v Číně
Po prohrané čínsko-japonské válce v letech 1894 až 1895 vyvstal

v Číně nový ozbrojený konflikt proti rostoucímu vlivu evropských

států a Japonska na tomto území. Nazýval se boxerské povstání
podle tajné čínské organizace agresivně zaměřené na cizince
v zemi. V červnu roku 1900 pronikli povstalci do Pekingu a zde
zastřelili německého vyslance. Čínská vláda následně vyhlásila
válku všem západním mocnostem a císařská vojska společně
s boxery oblehla diplomatickou čtvrť. Situace byla takřka neudr-
žitelná a hrozila smrt mnoha osobám v diplomatických misích.
V té době již byl na cestě do Číny chráněný křižník Zenta s novo-
jičínským rodákem Alfredem Burkertem na palubě. Loď vyplula
již 1. dubna roku 1900 z přístavu Pula a cílem bylo podpořit spo-
jenecké seskupení na čínském území. Zúčastnila se ho Velká Bri-
tánie, Německo, Rusko, Francie, Rakousko-Uhersko, Itálie, USA
a Japonsko. K pobřeží Číny dorazil křižník S.M.S. Zenta počátkem
června a následně byl uskutečněn výsadek několika jednotek včet-
ně rakouských námořníků společně s našim novojičínským rodá-
kem. Ti pomohli ubránit diplomatickou čtvrť v Pekingu a po
příchodu osmi tisíci spojeneckých vojsk do Tchien-ťinu podepsala
čínská vláda mírové příměří. Mezinárodní síly demonstrativně vpo-
chodovaly 28. srpna do Zakázaného města. Čína byla poražena
a zásluhu měl na tom i náš novojičínský rodák.

Vstupenka do námořní admirality
Po ukončení povstání boxerů odjel novojičínský rodák na chrá-

něném křižníku S.M.S. Kaiserin Elisabeth zpět do vlasti. Za zásluhy
byl Alfred Burkert povýšen až do hodnosti poručíka řadové lodi
a obdržel dvě vyznamenání, jak se píše v jeho kvalifikačním spisu.
Nakonec se stal členem admirality v přístavním městě Pula pod
velením našeho rodáka admirála Eugena von Chmelarž. Tak se oba
mořští vlci a rodáci z Nového Jičína opět setkali při pracovních povin-
nostech.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Nový novojičínský objev ve vídeňském archivu

Chráněný křižník S.M.S. Zenta společně s naším rodákem Alfredem Burkertem
v přístavu Singapur, rok 1900. Zdroj: Muzeum Novojičínska

Námořníci z lodi S.M.S. Zenta pod vedením Alfreda Burkerta v čínském
Tchien-ťin, rok 1900. Zdroj: Muzeum Novojičínska

Zemřela Freudova pravnučka 
V úterý 9. srpna zemřela ve věku 64 let Jane McAdam Freud,

pravnučka jedné z nejznámějších osobností Novojičínska, zakla-
datele psychoanalýzy a nositele Nobelovy ceny za literaturu, Sig-
munda Freuda. 

Jane McAdam Freud aktivně spolupracovala s novojičín-
ským muzeem, společně byly představeny její sochařské pro-
jekty v rámci výstavní činnosti. Svou poslední životní etapu
věnovala městu Příbor, kde v jejím domě v centru náměstí
novojičínské archeologické pracoviště realizovalo rozsáhlý
průzkum středověké, zcela nově objevené lokality. Jane McA-
dam Freud se rovněž podílela na tvorbě nové expozice ve
Freudově rodném domě v Příboře. Tři velké osobnosti, „otec
psychoanalýzy“ Sigmund Freud, „otec genetiky“ Gregor Men-
del a „otec národa“ František Palacký, jsou navždy spojeny
s naším regionem.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska 
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Málokterá rodina původem z Nového Jičína se může pochlubit
takovým věhlasem jako rodina Koligů. I když je nutno uznat, že
největším světově proslulým fenoménem se stal malíř Anton Kolig,
rodák z dnešní Ztracené ulice, který se zlatým písmem vepsal do
světové historie moderního výtvarného umění. Výstava v Leopol-
dově muzeu ve Vídni, realizovaná v letech 2017 až 2018, a zároveň
unikátně vydaný katalog jsou toho dokladem. Jméno Anton Kolig
bylo při této významné události rovněž podpořeno ze strany novo-
jičínského muzea, které je vlastníkem jeho velmi významných ole-
jomaleb.

Novojičínský malířský skvost
Akademický malíř a profesor Vysoké umělecké školy ve Stuttgartu

se narodil roku 1886 v Novém Jičíně. Byl synem malíře pokojů a deko-
rací Ferdinanda Koliga a Marie Friedlerové, která se narodila v italské
Veroně. Anton Kolig studoval na Škole uměleckých řemesel a na
Akademii výtvarných umění ve Vídni. Následně roku 1911 namaloval
v patronátním kostele v Kuníně nástropní malbu s motivem ovýšení
kříže. V rámci svých cest získal v roce 1912 pařížské stipendium,
v roce 1913 uskutečnil studijní pobyt v Normandii a roce 1914 v jižní
Francii. Od roku 1916 působil jako válečný malíř. V letech 1918 až
1928 své malířské působení spojil se školou v Nötschi, která sdru-
žovala stejně smýšlející, ale odlišně pracující umělce jako Sebastiana
Iseppa, Franze Wiegeleho, Antona Mahringera či Gerharda Frankla.
Hlavním námětem a cílem Koligovy tvorby byl v tomto období mužský
akt. V roce 1928 proběhla v Düsseldorfu výstava „Německé umění“,
kde byl Anton Kolig oceněn zlatou medailí za portrét „Rakouský
generál“. Jeho významná díla jsou zastoupena v prestižních sbírkách
středoevropských muzeí: Nová galerie Štýrský Hradec, Muzeum
Carolino Augusteum Salzburg, Albertina Vídeň, Leopoldovo muzeum
Vídeň, Rakouská galerie Vídeň a samozřejmě Muzeum Novojičín-
ska.

Nejen Anton Kolig
Rodina Koligů má ale ještě

mnohem větší význam pro naše
město, zvláště pak pro jedno
z nejvýznamnějších řemesel,
kterým bylo soukenictví. Jméno
Rudolf Kolig je spojeno
s posledním soukenickým
mistrem v Novém Jičíně. Narodil
se 8. dubna 1853 jako syn sou-
kenického mistra Karla Koliga.
Rudolf Kolig působil v obecním
zastupitelstvu, dobrovolnickém
požárním sboru a jako ředitel
Novojičínské spořitelny. Záro-
veň se angažoval jako člen
okresní školní rady a novojičín-
ské místní dráhy.

Úskalí novojičínského hřbitova
Při procházce hlavní cestou novojičínského hřbitova, po levé

straně za pomníkem obětem válek, můžete spatřit větší náhrobek,
který patří rodině Koligů. Je zde jmenován Adolf Kolig narozený
2. května 1861 a podle nápisu zemřelý 15. září 1952. Je to však
pravda? Pokud projdete matriční údaje, tak zjistíte, že toho dne
nikdo v Novém Jičíně nezemřel. Proč je tato informace matoucí?
Jednak proto, že jeho jméno je nad jeho bratrem Franzem Koligem,
který zemřel v průběhu druhé světové války. Pokud se podíváte do
úmrtní matriky římsko-katolického úřadu našeho města, objevíte
zcela jiné údaje člověka, který byl rovněž jako zástupce rodiny Koligů
spojen s dobrovolnickým požárním sborem. Byl to Adolf Johann
Karl Kolig, který se narodil opravdu 2. května roku 1861 (správně
podle nápisu na náhrobku) jako syn Johanna Koliga a jeho manželky
Anny. Rodina žila na dnešní Bezručově ulici. Bohužel druhý letopočet
je chybný, nově přetesaný. Podle matriky Zemského archivu v Opavě
snadno zjistíte, že Adolf Kolig zemřel 15. září 1932, tedy o dvacet
let dříve, než uvádí náhrobek, a pohřben byl 17. září právě do tohoto
hrobu. Je to jen jedna z ukázek někdy mylných informací, které se
na hřbitovech nacházejí.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Fenomén rodiny Koligů

Náhrobek rodiny Koligů na novojičínském hřbitově v roce 2022.
Foto: Radek Polách
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Anton Kolig - realizace nástropní fresky v kostele Povýšení sv. Kříže v Kuníně.
Foto: Ladislav Šmitke

Rudolf Kolig, počátek 20. století.
Zdroj: Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz

■ AFTER: POUTO • čtvrtek 1. 9. v 17:30 h • Zatím co se Hardin
vyrovnává se svou minulostí a Tessa prožívá šílené období, musí se
oba rozhodnout, zda budou pokračovat ve vášnivém, ale toxickém
vztahu, nebo zda nastane čas na změnu • USA, drama, romantický,
95 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ MINIMATA • čtvrtek 1. 9. / sobota 3. 9. ve 20:00 h • úterý 6. 9. / středa
21. 9. v 17:30 h • Johnny Depp v roli charismatického fotografa, který
obětoval všechno, aby svými reportážními snímky ukázal pravdu, které
se ostatní tak báli • USA, drama, 115 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ STŘÍDAVKA • pátek 2. 9. / pondělí 12. 9. v 17:30 h • úterý 13. 9.
ve 20:00 h • Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a part-
nerských zmatků • Česko, 90 min., nevhodné do 12 let 
■ BULLET TRAIN • pátek 2. 9. / středa 7. 9. / neděle 11. 9. ve
20:00 h • Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train nájemného zabijáka
Ladybuga, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož
se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí
na paty • USA, akční, 127 min., titulky, nepřístupné do 15 let 
■ CESTA DO TVOJZEMÍ • sobota 3. 9. v 17:30 h • Daleko za hra-
nicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie, kde opice a krkav-
ci mluví lidskou řečí • Česko, Slovensko, Belgie, animovaný, 86 min.
■ DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ • neděle 4. 9. / středa 7. 9. v 17:30 h
• Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají
stejné superschopnosti abok po boku bojují proti zločinu vMetropolis
• USA, rodinný, animovaný, dobrodružný, 106 min.
■ VYŠEHRAD: FYLM • neděle 4. 9. ve 20:00 h • Česko, komedie,
sportovní, 105 min., nepřístupné do 15 let
■ JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA • pondělí 5. 9.
v 17:30 h • dokument, 111 min.
■ JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA • pondělí 5. 9. ve 20:00 h • USA,
dobrodružný, akční, 147 min., dabing, nevhodné do 12 let 
■ TOP GUN: MAVERICK • úterý 6. 9. ve 20:00 h • USA, akční,
drama, 131 min., dabing, nevhodné do 12 let
■ ŘEKNI TO PSEM • středa 7. 9. ve 13:00 h • Dita místo vytouženého
miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože

nikdy žádného psa nechtěla • Česko, romantický, komedie, 85 min. 
■ MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ • čtvrtek 8. 9. / neděle 18. 9.
v 17:30 h • USA, animovaný, komedie, 88 min.
■ JAN ŽIŽKA • čtvrtek 8. 9. / pondělí 12. 9. / středa 14. 9. / středa
28. 9. ve 20:00 h a neděle 11. 9. / úterý 13. 9. v 17:00 h • Film Jan
Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí • Čes-
ko, životopisný, historický, 125 min., nepřístupné do 15 let
■ V SRDCI MOŘE • promítání zdarma v rámci slavnosti města •
sobota 10. 9. v 16:00 h • Thomas Nickerson je posledním žijícím
mužem z posádky potopené velrybářské lodi Essex • USA, akční,
dobrodružný, drama, historický, 121 min, dabing, nevhodné do 12 let 
■ THOR: LÁSKA JAKO HROM • středa 14. 9. v 17:00 h • USA,
akční, fantasy, 119 min., dabing, nevhodné do 12 let
■ VSTUPENKA DO RÁJE • čtvrtek 15. 9. v 17:30 h • sobota 17. 9. /
pondělí 19. 9. ve 20:00 h• Že se vzali, považují oba za svou největší životní
chybu • USA, romantický, komedie, 104 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ SLOVO • čtvrtek 15. 9. ve 20:00 h • pátek 16. 9. / úterý 20. 9. /
středa 28. 9. v 17:30 h • Slovo je film režisérky Beaty Parkanové
s Martinem Fingerem a Gabrielou Mikulkovou v hlavních rolích •
Česko, drama, 104 min., nevhodné do 12 let
■ MOONAGE DAYDREAM • pátek 16. 9. / středa 21. 9. ve 20:00 h
• sobota 17. 9. / pondělí 19. 9. v 17:00 h • S hudebním filmem se
vydáte na vzrušující výpravu do života jednoho z nejoriginálnějších
a nejvýznamnějších muzikantů všech dob - Davida Bowieho • USA,
dokument, 140 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ KRÁSNÉ BYTOSTI • neděle 18. 9. ve 20:00 h • Čtrnáctiletý Balli
je bytostný outsider z rozvrácené rodiny • Island, Dánsko, Švédsko,
Nizozemsko, Česko, 123 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ GOOD OLD CZECHS • úterý 20. 9. ve 20:00 h • Příběh českých
letců RAF a jejich cesta z okupovaného Československa, přes Francii,
bitvu o Británii a východní frontu zpět do osvobozené Prahy • Česko,
Slovensko, dokument, 83 min.
■ HÁDKOVI • středa 21. 9. ve 13:00 h • Když se sejde rodina, je to
vždy radost • Česko, komedie, 98 min., nevhodné do 12 let
■ ZLOUNI • promítání zdarma v rámci Dne sociálních služeb •
čtvrtek 22. 9. v 16:00 h • Dělat dobré skutky může být děsná dřina
• USA, animovaný, komedie, 100 min.
■ AVATAR /OBNOVENÁ PREMIÉRA/ • čtvrtek 22. 9. ve 20:00 h –
3D / úterý 27. 9. v 16:30 h • USA, sci-fi, akční, dobrodružný, 161 min.
■ INDIÁN • pátek 23. 9. v 17:30 h • neděle 25. 9. / úterý 27. 9.
ve 20:00 h • Komedie vypráví o hektickém životě zaneprázdněného
finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého
vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski)
• Česko, Slovensko, Polsko, komedie, 94 min.
■ TO NIC DRAHÁ • pátek 23. 9. / pondělí 26. 9. ve 20:00 h • Americký
psychologický thriller režisérky Olivie Wilde pojednává o Alici, ženě
v domácnosti z padesátých let, žijící se svým manželem v naoko
dokonalém vztahu • USA, thriller, psychologický, mysteriózní,
123 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ PRINCEZNA REBELKA • sobota 24. 9. v 17:30 h • Mladý sirotek Pil
žije ve středověkém městě Místy Rock • Francie, animovaný, 89 min.
■ BANGER • sobota 24. 9. ve 20:00 h • neděle 25. 9. / pondělí
26. 9. v 17:30 h • Druhý celovečerní film Adama Sedláka, natočený
na mobilní telefon, vypráví o ambiciózním rapperovi Alexovi (Adam
Mišík), který chce natočit feat se Sergelem Barracudou • Česko,
drama, 105 min., nevhodné do 12 let
■ LIBOR & IVO ŠMOLDASOVI – TALKSHOW • čtvrtek 29. 9. v 19:00 h
■ BUKO • pátek 30. 9. v 17:30 h • Buko je kůň. A taky je to „dar
z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože jeho nová majitelka
se koní bojí • Česko, Slovensko, komedie, drama, 112 min.
■ SPOLU • pátek 30. 9. ve 20:00 h • Děj filmu je příběhem pěta-
dvacetileté Terezy (Kamila Janovičová), která se po rozchodu s pří-
telem (Marek Němec) vrací domů ke své mámě (Veronika Žilková)
a bratrovi Michalovi (Štěpán Kozub), desetiletému klukovi zajatém
v dospělém těle, aniž by tušila, že tenhle návrat navždy změní její
život • Česko, drama, 117 min.
Legenda: ■ Běžné představení ■ Dětské představení ■ Filmový
klub ■ Bio senior ■ Živé představení

Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.

■ Prodej předplatitelských cyklů pokračuje do 9. září
■ 20. září v 19:00 h • Eric Assous: MLČETI ZLATO • Francouzská
komedie o tom, že ne každá pravda je hezká, tak proč s ní chodit
ven • Režie: Antonín Procházka, hrají: Jan Čenský, Dana Morávková,
František Skopal / Robert Hájek, Dominika Býmová / Ivana Korolová
/ Karolína Vágnerová • Agentura Harlekýn Praha • Předplatné sk. A
■ 29. září v 19:00 h • Claude Magnier, Mélanie Guillaume, Jean Franco:
LADYOSKAR • Rázná majitelka módního impéria, nekompromisní šéfová,
přísná matka i manželka, kterou nic nezlomí… kromě její vlastní rodiny •
Režie: Jana Paulová, hrají: Jana Paulová, David Suchařípa, Ladislav
Hampl, Jan Kříž, Denisa Pfauserová / Leontina Hromádková, Vendula
Fialová, Barbora Vyskočilová / Marie Křížová • Divadlo Kalich Praha
■ 7. října v 19:00 h • Sean O’Casey, Jiří Krejčík: PENSION PRO
SVOBODNÉ PÁNY • Pocta klasické komedii, přioděná do elegantního,
bezstarostného a nostalgického hávu secese s akcentem atmosféry
úplňkové noci, kde bláznivé situace získávají až pohádkově něžnou
vůni • Režie: Jaromír Dulava, hrají: Patrik Děrgel, Lukáš Příkazský,
Anna Fialová / Lenka Zahradnická, Kateřina Pindejová adalší • Divadlo
Palace Praha • Předplatné sk. D
■ 9. října v 16:00 h • Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř: LOTRANDO
A ZUBEJDA • Pohádka pro děti s písničkami • Bodláček Bernartice
nad Odrou • Malý sál
■ 12. října v 18:00 h • Folker Bohnet, Alexander Alexy: OSCAR
PRO EMILY • Konverzační komedie s překvapivými zvraty • Režie:
Petr Slavík • hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek /
Petr Lupták • Studio DVA divadlo Praha • Předplatné sk. S
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Návštěvnické centrum
telefon: 556 711 888, 735 704 070, e-mailová adresa:
icentrum@novyjicin.cz, weby:www.mestoklobouku.cz,
www.icnj.cz, www.pivobraninj.cz, facebook:www.face-
book.com/mestoklobouku, instagram:www.insta-
gram.com/navstevnickecentrum 

Nabídka kroužků na školní rok 2022/ 2023
je na fokusáckém webu. Vybírat můžete ze 114 zájmových aktivit,
tanečních, sportovních, výtvarných, zaměřených na hudbu, divadlo,
bojová umění, relax, techniku a další. Většina cílí na děti, ale více
než dvacítka kroužků je určena i dospělým. 

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

■ od 9. září • ARKÁDA 30+ • Nová Galerie •
Výstava k třicetiletému výročí působení uměleckého spolku Arkáda
na Novojičínsku • Vystavují členové spolku Lukáš Grohmann, Šárka
Hyklová, Ivan Jakeš, Zdeněk Jalůvka, Miroslava Janoušková, Gabrie-
la Juchelková, Pavel Kozubík, Petra Kozubíková, Jakub Merta, Rada-
na Nevřivová, Zuzana Nevřivová, Lada Poulová, Pavel Strnadel, J.
V. Štipský, Lenka Tymráková a Jan Zemánek
■ 10. září, 9.00–17.00 h • vstup zdarma do všech prostor a expozic
Žerotínského zámku v rámci slavnosti města • Program pro děti:
výroba voňavých bylinkových mýdel, tvoření hadů a háďat z knížek
Petra Nikla, malování na kameny, hledačka v expozici Lev mezi kni-
hami, hledačka Samá louka, sem tam les • 10:30 h, Trámový sál -
přednáška Radka Polácha „Voda v dějinách Nového Jičína“ 
■ 26. září - 21. listopadu • MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO SENIO-
RY • Přihlášky přijímáme na pokladně Žerotínského zámku od
7. do 15. září (8:00–17:00 h), do naplnění kapacity. Cena přednáš-
kového cyklu je 400 korun. Kapacita skupiny je 40 osob.
■ do 11. 9. • Krajina oderské nivy - 30 LET CHKO Poodří • Rytířský
sál • výstava přibližuje nejdůležitější události třicetiletého trvání Chrá-
něné krajinné oblasti Poodří 
■ ZÁMEK KUNÍN • otevřeno ÚT–NE od 9:00 do 17:00 h

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

Novojičínský slavnostní jarmark
Jarmark se koná v pátek 9. září od 18:00 do 22:00 h, v sobotu

10. září od 9:00 do 24:00 h. Městské vratné kelímky 50 Kč, výkup
kelímků na recepci Návštěvnického centra v době konání jar-
marku.

Expozice Návštěvnického centra budou v sobotu 10. září,
v rámci slavnosti města, otevřeny do 17:00 h, vstup zdarma. 

Den pro klobouk
Jako součást projektu Technotrasa pořádá Návštěvnické centrum

komentované projížďky dobovým autobusem po technických
památkách města, které proslavila výroba klobouků. Poslední pro-
jížďka se v letošním roce uskuteční 24. září. Na akci je nutná rezer-
vace, tak neváhejte a zamluvte si své místo včas. Více informací
na www.icnj.cz/stranka/technotrasa-den-pro-klobouk.html, telefon:
703 483 182.

Výstavy:
■ 9.– 30. září • výstava sbírkových předmětů k 100 letům skautingu
v Novém Jičíně • placená expozice klobouků 
■ 9.–30. září • galerie Návštěvnického centra - výstava fotografií
100 LET SKAUTINGU v Novém Jičíně • Vernisáž se uskuteční
9. září v 17:00 h 

■ 10.–29. 9. • Výstavní síň „Stará pošta” • Novojičínští na vodě
a na moři - výstava prezentující silné historické kořeny města s vod-
ním živlem a námořnictvem
■ 9. 9. • 19:00 h • Masarykovo náměstí • Slavnost města Nový
Jičín – předvečer slavnosti • Ondřej Ruml & Jazz Quintet, Dalibor
Janda & Prototyp - host: Jiřina Anna Jandová
■ 10. 9. • 9:00 h • Masarykovo náměstí a centrum města • Slav-
nost města Nový Jičín – tradiční slavnost s programem pro celou
rodinu • závěrečné koncerty: Džambo Aguševi Orchestra, Pokáč,
Jelen, Penzistor
■ 17. 9. • 14:00 h • Masarykovo náměstí • Zázraky z přírody -
interaktivní zábavně vzdělávací odpoledne pro všechny generace
podkreslené hudebním aranžmá
■ 24. 9. • 18:00 h • Amfiteátr Skalky - terasa • Skalky Oldies
rock – zakončení léta s rockovou muzikou: Věšák, AC/DC revival,
Demos
■ 28. 9. • 13:00 h • Masarykovo náměstí • Svatováclavská jízda –
přehlídka historických motocyklů a automobilů
■ 29. 9. • 19:00 h • Kino Květen • Libor & Ivo Šmoldasovi –
talkshow & koncert • Ivo Šmoldas, známý glosátor, humorista
a komentátor vystoupí se svým synem, předním jazzovým kytaristou.
Dojde i na otázky z publika • 150 / 200 Kč
■ 15. 10. • 20:00 h • Klub Galerka • Hard Balls - křest nové desky
novojičínské party
■ 19. 10. • 19:00 h • Klub Galerka • Kafe u Osmanyho - talkshow
módního návrháře Osmanyho Laffity • 280 /320 Kč

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

Nabídka TIC:
■ Nabízíme k zapůjčení audioprůvodce, trekové hole

a disky pro discgolf
■ Z expozice klobouků si můžete odnést suvenýr

v podobě fotografie
■ Turistické noviny k dostání zdarma na recepci TIC

■ Prodej regionálních novojičínských produktů
■ Široká nabídka upomínkových předmětů nejen pro nejmenší

Městské kulturní středisko nabízí tyto kurzy pro dospělé:
■ Angličtina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace,

30 lekcí 

■ Němčina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace, 30
lekcí 

■ Italština pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník, 30 lekcí 

■ Španělština pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace,
30 lekcí 

■ Francouzština pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace,
30 lekcí 

■ „Šití, to vás chytí“ – kurz šití pro začátečníky, 14 lekcí

■ Tchaj-ťi – čínské bojové umění / meditace v pohybu, 25 lekcí 

■ Kurz znakového jazyka, 25 lekcí 

■ Kurz fotografování, 15 lekcí 

■ Kurz hry na kytaru, 28 lekcí 

■ Divadelní kurz pro děti, aneb Divadelníci z Nového Jičína
(8–15 let), 30 lekcí 

■ Kurz tvůrčího psaní, 15 lekcí 

■ Výtvarný kurz, aneb Malování není věda, barvy, štětec, papír
třeba, 16 lekcí 

■ Divadelní kurz pro dospělé, 30 lekcí 
Informace a přihlášky: www.kurzy.mksnj.cz, tel. 556 701 853,
733 165 448, uzávěrka přihlášek 23. září.

Kurzy pro dospělé 
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Členové i přátelé Klubu rodáků
a přátel města Nového Jičína zvou
na výstavu Lady Poulové do ga-

lerie na baště ve dnech 4. září až 4. října vždy v pondělí a středu
mezi 15:00 a 17:00 h, nebo po ohlášení na telefonu 732 729 491,
604 742 059. Vernisáž výstavy se uskuteční během městské slav-
nosti 10. září v 16:00 h. V tento den bude, jako i v minulosti, bašta
včetně klubovny otevřena od 9:00 do 17:00 h. Kromě zmíněné vý-
stavy budou ke zhlédnutí pamětní desky a publikace realizované
klubem, k dispozici budou mapky Po stopách osobností i Studán-
ková trasa. A tradičně bude k ochutnání Alexandrova klobása.

Ve dnech 13. a 14. září vyrážíme na studijní cestu po Vysočině.
Odjezd z Bezručovy ulice je v 7:00 h. Program je k vyzvednutí v klu-
bovně. Zasedání výboru klubu se uskuteční 23. září v 15:30 h. Pří-
padná aktuální sdělení sledujte na internetových stránkách klubu.

Klub rodáků a přátel města

Výstava ARKÁDA 30+ v muzeu 
Spolek výtvarných umělců Arkáda působí v Novém Jičíně už více

než 30 let. Vznikl v roce 1990 pod názvem UVU Valašsko. Jubilejní
výstava, s dvouletým zpožděním způsobeným pandemií, bude zahájena
ve čtvrtek 8. září v Žerotínském zámku. Připravili ji současní členové,
kteří žijí apůsobí v regionu. Někteří působí na zdejší základní umělecké
škole, některé zná veřejnost z jejich výtvarných děl ve veřejném prostoru,
například pamětní desky, o práci dalších, třeba při restaurování umě-
leckých děl, historických fasád nebo objektů, informovala média.
Vystaveny budou obrazy, sochy, grafická díla, světelné objekty, instalace
i animace. Vernisáž doplní vystoupení PJ Harvey Tribute Band. 
Oskar Brůža

Tábor se Vzduchoplavci

Novojičínský spolek Vzduchoplavci uspořádal patnáctý táborový
pobyt pro děti i dospělé s mentálním a tělesným postižením. Skupina
dobrovolníků připravila pro více než tři desítky osob s handicapem
program zaměřený na Divoký západ, kovboje a indiány. A téma úča-
stníky nadchlo. Velké Karlovice, kde se tábor už tradičně konal, byly
plné nadšeného smíchu, indiánských pokřiků, kovbojských soubojů,
nečekaných bojovek, klasického táborového zpívání a vůbec dobré
nálady z toho, že se nám daří překonávat bariéry a že si účastníci
mohou letní společné dny užívat bez ohledu na jejich věk, mobilitu
či postižení. Během celého týdne si navíc rodiče a opatrovníci účast-
níků užili zasloužené dny dovolené.
Jan David, hlavní vedoucí tábora

Foto: archiv spolku Vzduchoplavci

Pozvánky

Zahrádkáři začínají moštovat
Spolek zahrádkářů Nového Jičína oznamuje, že pravidelné moštování

ovoce zahájí 3. září v moštárně v budově pošty v Loučce. Zájemci
mohou tuto službu využít každou sobotu od 8:00 do 13:00 hodin. Zpra-
cování výpěstků bude probíhat podle zájmu občanů, předběžně do
konce října. Termín lze dohodnout na čísle 737 177 873.

• KOS v Žerotínském zámku
Pěvecký sbor KOS Nový Jičín zve na svůj koncert Na okně seděla

kočka, který se uskuteční ve čtvrtek 22. září v 18:00 h v Žerotínském
zámku v Novém Jičíně. Výtěžek koncertu bude věnován na podporu
Kočičí školky v Kopřivnici.

• Festivalový koncert světové flétnistky 
Jedinečné okamžiky v rámci motta „koncert v kostele je zážitek“

slibuje jeden z pěti největších festivalů klasické hudby v Česku, Sva-
továclavský hudební festival. Proběhne od 2. do 28. září a nabídne
33 koncertů po celém Moravskoslezském kraji. Jeden okouzlující
barokní projekt přiveze i do zámecké kaple v Nové Horce u Stu-
dénky. V neděli 11. září v 15:00 h rozezní nádherné rekonstruované
prostory flétnistka Michaela Koudelková. Ve finále americké soutěže
Kaleidoscope byla vybrána mezi 6 finalistů z celkem 2 000 účastníků
z 88 zemí světa. Vstupenky online. Více informací na www.shf.cz.

• Bylinkový festival
V budově Střední odborné školy Educa se 24. září uskuteční

Bylinkový festival. Na programu, který začíná v 9:15 h a končí
v 18:30 h, jsou i odborné přednášky, například na téma podzimní
detoxikace nebo srdečně-cévních chorob.

• Poznejme Křivoklátsko
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve všechny příznivce

turistiky na vícedenní zájezd na Křivoklátsko, který se uskuteční v ter-
mínu 28. září až 2. října. Odjezd vlastním autobusem v 6:45 h od
Lidlu. Navštívíme Lány, Skryjská jezírka, Krušnou horu s rozhlednou,
hrady a zříceniny Křivoklát, Týřov, Žebrák, Točník a Krakovec. Máme
připraveno více variant tras, aby si každý mohl zvolit dle své výkon-
nosti. Aktuální informace naleznete na https://turisti-kctnj.cz a na vý-
věskách na ulicích Lidická a K Nemocnici.
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Koupím byt jakékoliv velikosti
jako investici nejlépe v Novém

Jičíně popřípadě v okolí.
Prosím nabídněte.

Peníze mám. Tel.: 737 190 613
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Startuje další běh parkem

Běh novojičínským parkem, jeho 16. ročník, se uskuteční v tra-
dičním termínu 28. září ve Smetanových sadech. Děti závodí v par-
ku a dospělí poběží k vodní nádrži Čerťák a na Kojetín. Registrace
dětí v celkem 16 kategoriích proběhne do 9:30 h, dospělých a junio-
rů do 12:15 h. Start nejmladší kategorie dětí bude v 10:00 h po
slavnostním zahájení akce a po společné rozcvičce. Start kategorie
dospělých je naplánován na 13:00 h. O doprovodný program se
postará Středisko volného času Fokus Nový Jičín, novou aktivitou
bude horolezecká stěna s instruktory. Realizaci akce podpořili
město Nový Jičín, okresní sdružení České lékařské komory a další
partneři. Závod je součástí Novojičínské běžecké ligy a Lašské
běžecké ligy.
Darina Krausová, ředitelka závodu 

Fotbalisté Bludovic v září
V polovině srpna začal nový ročník novojičínské III. třídy ve fotbale,

které se i letos účastní celek z místní části Bludovice. V době uzávěrky
zpravodaje byl znám pouze jeden výsledek ze tří srpnových zápasů,
a to porážka 2:7 v úvodním utkání proti Vražnému. Zde je rozpis
utkání na měsíc září: sobota 3. září, 16:00 h – Kyjovice (doma), neděle
11. září, 16:00 h – Ženklava (venku), sobota 17. září, 15:30 h – Sedlnice
(doma), sobota 24. září, 15:30 h – Bravantice (venku). Více informací
včetně výsledků a tabulky najdete na www.tjsokolbludovice.cz.
Pavel Kašuba

Turisti v zahraničí i doma
První červencový týden jsme se s Klubem českých turistů, odborem

Turisti vydali do údolí řeky Enns v rakouských Alpách pod masivem
Dachsteinu. Cestou jsme absolvovali soutěsku Wörschachklamm.
Další den jsme využili k výletu na Dachstein, kde jsme podnikli túru
po ledovci a navštívili zavěšený most se schody „do nikam“ a ledový
palác. V dalších dnech jsme se vydali do soutěsky Wilde Wasser
s krásnými peřejemi a vodopády, s pomocí lanovek vystoupali na
Planai a Hauser Kaibling a k Zrcadlovému jezeru. Prošli jsme se sou-
těskou Silberkarklamm s chatou ukrytou v horské kotlině. Podnikli
jsme horské túry po okolních hřebenech a vrcholcích a k jezerům
Riesachsee a Moaralmsee. Zdatní turisté uskutečnili přechod s výstu-
pem na vrchol Höchstein s nadmořskou výškou 2 543 metrů. Po
náročných pochodech jsme relaxovali v přírodních koupalištích i v kry-
tém bazénu a navštívili pamětihodnosti města Schladming. Zpestře-
ním zájezdu bylo vaření v „naší režii“. 

V srpnu se uskutečnila akce ke 200. výročí narození Johanna Gre-
gora Mendela. Autobusem jsme jeli do Vražného-Hynčic, kde jsme
si s průvodcem prohlédli jeho rodný dům. Pak následoval přesun na
pěší túru po okolí Potštátu a na závěr jsme došli k pramenům Odry
do vojenského újezdu Libavá. 
Ivan Čejka

Běh parkem vždy začíná hromadnou rozcvičkou. 
Foto: archiv Dariny Krausové

Týden atletiky

Malí i větší sportovci z atletického oddílu TJ Nový Jičín si od
25. do 29. července mohli užít týden sportování, kdy si kromě
různých atletických disciplín vyzkoušeli i další kolektivní a indi-
viduální sporty. 

Účastníci tohoto atletického příměstského tábora si pod dozo-
rem klubových a hostujících trenérů vyzkoušeli nácvik techniky
startů, běhu přes překážky, štafetové předávky, skok do dálky
i výšky a hod raketkou. Zahráli si nejrůznější druhy vybíjené, honi-
ček a zlepšili se v basketbalových přihrávkách i driblinku. Všechno,
co se naučili, pak zúročili při závěrečném pětiboji jednotlivců
a v netradičních týmových soutěžích. Děvčata si ještě ve volných
chvilkách stihla připravit taneční vystoupení na slavnostní vyhlá-
šení vítězů. Pokud byste chtěli být členy atletického oddílu, tak
neváhejte a podívejte se na www.atletikanj.cz, kde najdete potřeb-
né informace.
Text a foto: Irena Šádková

Gators vládnou Rekovicím
Discgolfový klub Moravian Gators Nový Jičín o prázdninách neza-

hálel a téměř každý víkend sklízel řadu úspěchů. Velmi plodnou sérií
turnajů byla Rekovická discgolfová liga, kde 15. července získal Kris-
tián Kvita v kategorii Open zlato, Jindřich Závodný ve stejné kategorii
stříbro, Jiří Kvita stříbro v kategorii Master a Daniel Potůček bronz
v kategorii Junior. Daniel vybojoval navíc na stejném hřišti 22. července
stříbro a 29. července se totéž povedlo i Jiřímu Kvitovi v kategorii
Master. O týden později pak Daniel opět získal cenný kov, tentokrát
bronz, a 12. srpna Kristián Kvita (Open) spolu s Jiřím Kvitou (Master)
získali jmenovitě zlato a stříbro.

Bohatým na úspěchy byl také turnaj v Komárně 16. a 17. července.
Kristýna Jurčíková vyhrála v kategorii Women, v téže kategorii obsadila
Nikol Mikuláštík druhou příčku, v kategorii MP50 vybojoval stříbro
Radek Jurčík, v kategorii MJ18 získal bronz Kristián Kvita a v kategorii
MJ12 obsadili první a třetí místo Silvestr Mikuláštík ml. a Karolína
Jurčíková.

Ve dnech 5. až 7. srpna proběhl prvoligový turnaj v Uničově a naši
svěřenci opět slavili. Jakub Knápek v kategorii Open s komfortním
náskokem vyhrál, Kryštof Novák získal stříbro. Jakubovi se rovněž
povedlo zahrát rekord uničovského hřiště, a sice 12 hodů pod par.
V kategorii Women skončila na těsném druhém místě Eliška Bártková
a třetí příčku obsadila Kristýna Jurčíková.

Dne 13. srpna na turnaji v Kopřivnici získal Kryštof Novák bronz
v kategorii Open a Lukáš Novobilský skončil v kategorii MJ15 na
druhém místě.

Všem členům novojičínského klubu přejeme i nadále pevnou ruku
a hodně štěstí. Tak ať to lítá!
Radek Dostál
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Uzávěrka příštího čísla bude 14. září ve 12:00 hodin

Aktuality objektivem čtenářů

Jan Kopera

Jaroslava ZajaczkováAntonín Vágner

Jako obvykle v čase dovolených je přísun fotografií zachycujících novinky ve městě chudší. Nejvíce upoutala přestavba někdejšího
domu sester na dům s „rozjezdovými byty“. A tak předkládáme mimořádně dva snímky o tomtéž, i když to není totéž. Zbylé snímky
jsou rovněž o „budovatelském úsilí“ ve městě.
■ Dva stejné domy na jednom snímku nacházíme na fotografii Aleny Vidomusové.
■ Antonín Vágner pojal prezentaci téměř dokončené přestavby trochu jinak.
■ Snímek Jana Kopery nám dokládá, že rekonstrukce hřiště s umělým trávníkem není jen tak.
■ Jaroslava Zajaczková zdokumentovala pokrok v budování „kružáku“ u „tří křížů“. My řidiči se už nemůžeme dočkat snímku s dokončeným

dílem.
Za zaslané příspěvky všem děkujeme. Uzávěrka příští fotostrany je 15. září. Zasílejte snímky v kvalitě vyšší než 1MB. Pavel Wessely

Alena Vidomusová
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