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Před sedmdesáti lety navštívil město prezident Edvard Beneš
Po císaři Josefu II. byl teprve druhou hlavou státu, která oficiálně zavítala do našeho města. Od návštěvy prezidenta Edvarda
Beneše a jeho manželky Hany v Novém Jičíně uplyne v červenci sedmdesát let. Jak ho představitelé města uvítali, jaký dar
mu předali a kdo měl v době jeho návštěvy přísný zákaz vyjít na ulici? To se dočtete v článku na straně 8, doplněném o unikátní
fotografie.
Text Novojičínský zpravodaj, foto Muzeum Novojičínska
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nový Jičín je bezpečným městem
a Novojičínsko bezpečnou oblastí.
Nedávno se uskutečnilo jednání bezpečnostní rady obce s rozšířenou
působností. Odcházel jsem z něj s velmi dobrým pocitem. Většinu čísel
a dat, týkajících se loňského vývoje
kriminality, lze hodnotit jako pozitivní.
Policie ČR zaznamenala výrazný
pokles počtu spáchaných trestných činů a výrazně vyšší procento jejich objasnění. Meziroční pokles byl 121 trestných činů
v územní působnosti obvodního oddělení. Celkový počet
892 trestných činů je více než desetiletým minimem.
Největší vliv měla majetková kriminalita. Majetkových deliktů
bylo proti roku 2014 spácháno o 100 méně. S vývojem v trestněprávní oblasti korespondoval počet spáchaných přestupků
proti majetku, kde byl zaznamenán rovněž klesající trend.
Podíl majetkové kriminality, který je z dlouhodobého hlediska
také nejnižší, představoval 46 procent ze všech trestných činů.
Klesající meziroční trend doprovázel i kriminalitu násilnou a hospodářskou. Naopak nárůst policisté evidují u trestných činů spáchaných řidiči motorových vozidel po užití drog. V obecné rovině
je počet zjištění přítomnosti návykové látky u řidičů rovnocenný,
ne-li vyšší oproti zjištění alkoholu.
Problematiku drog nyní vnímám jako nejzávažnější problém.
Zaměřuje se na ni nejen Policie ČR, ale i naše městská policie,
například monitorováním určených lokalit pomocí kamer, sběrem
injekčních stříkaček či spoluprací s organizací Renarkon. Na
tomto místě bych chtěl vyzdvihnout součinnost mezi obvodním
oddělením Policie ČR a městskou policií.
Společně kontrolují podávání alkoholických nápojů mladistvým, organizují dopravně-bezpečnostní akce, mimořádná opatření v souvislosti s drogovou problematikou a bezpečnostní
opatření při sportovních utkáních a kulturních akcích.
Také provádějí průběžné kontroly při akcích na Masarykově
náměstí a v městské památkové rezervaci, zvýšili hlídkovou
činnost proti drobným krádežím a vloupáním do motorových
vozidel v době předvánočních nákupů u obchodních domů
a podobně.
Pokud jde o samotnou městskou policii, v uplynulém roce se
na ni obrátili občané se žádostí o pomoc nebo s oznámením
o události ve 4 564 případech. Z toho 1 403 událostí strážníci
předali do místa působnosti jiné obecní či městské policie nebo
Policie ČR, případně jinému orgánu veřejné správy.
Počet oznámení oproti roku 2014 výrazně stoupl. To je pro mě
také velmi pozitivní informace. Ukazuje to na vyšší důvěru občanů
v městskou policii. Jsem rád, že postupně dochází k naplňování
vize jejího nového ředitele.
Mezi hlavní pilíře jeho vize patří lepší komunikace s občany,
odklon od řešení ryze dopravní problematiky spíše k problematice
veřejného pořádku, vzdělávání a získávání odbornosti strážníků
prostřednictvím kurzů a školení a důraz na preventivní aktivity.
Strážníci jsou vedeni k vyhledávání příležitostí, jak občanům
pomoci při řešení jejich problémů. Město nadále podporuje systém s rajonovými strážníky, kteří plně odpovídají za bezpečnostní
problematiku ve svěřeném území.
Vážení spoluobčané, jsem rád, že Nový Jičín patří k nejbezpečnějším městům v Moravskoslezském kraji. Věřím, že tento
pozitivní trend bude nadále pokračovat. Chtěl bych poděkovat
za kvalitní práci Policii ČR, městské policii a v neposlední řadě
rovněž dvěma složkám, které se na zajištění bezpečnosti ve
městě taktéž podílejí – novojičínským střediskům Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Zdravotnické
záchranné služby.
Jaroslav Dvořák
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Město ocenilo své osobnosti
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín ocenil osobnosti působící ve školství a kultuře, které
věnují nezištně svůj um dětem, mládeži, ale i dospělým nad rámec
svých pracovních povinností.
Titul Učitelská osobnost získali Iva Bártová (Základní škola Komenského 66), Ivana Tichá (Základní škola Komenského 68), Jiřina Lukešová (Základní škola Jubilejní), Martina Dostálová (Základní škola
Tyršova), Eva Sedláčková (Mateřská škola Sady), Zdeněk Matúš
(Mendelova střední škola), Marcela Jarolímová (Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální) a Eva Bartoňová (Educa – Střední odborná
škola). Ocenění pro osobnosti v oblasti kultury získali Sylva Dvořáčková
(Muzeum Novojičínska) a Oldřich Hyvnar (Gymnázium Nový Jičín).

Místostarosta Pavel Bártek s osobnostmi z oblasti kultury.
Foto: Marie Machková

Lidovci opustili koalici
Marie Machková, tisková mluvčí
Z koalice tří stran – ČSSD, KDU-ČSL a Strany zelených – která od
podzimu 2014 vedla naše město, na konci května vystoupili lidovci.
Zároveň rezignovali na oba posty radních, které dosud zastávali. Na
radnici zůstávají zástupci ČSSD a Strany zelených. Sociální demokraté
mají nyní v radě města šest členů a zelení jednoho zástupce.
„Odchodu koaličního partnera předcházel dlouhodobější nesoulad
v názorech, mimo jiné na případné vytvoření správy sportovišť nebo
na systém rozdělování programových dotací. Budoucí podoba rady
města, která má nyní obsazených jen sedm z devíti křesel, je předmětem
politických jednání,“ konstatoval starosta Jaroslav Dvořák.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Dvacátá sedmá schůze Rady města 25. května: Radní vzali na
vědomí informaci o kontrole v hokejovém klubu, námitky kontrolovaného subjektu a zprávu, která posuzovala provoz chladícího zařízení
na zimním stadionu. Schválili přijetí dotace 400 tisíc korun od Moravskoslezského kraje na obnovu kulturní památky Hotelu Praha. Schválili
smlouvy na veřejné zakázky – hřiště pro Mateřskou a Základní školu
Dlouhá, oprava střechy Mateřské školy Vančurova, druhá etapa opravy
elektroinstalace v Základní škole Komenského 68, rekonstrukce veřejného osvětlení ve Slovanské ulici, opravy chodníků – a schválili zadávací
dokumentaci na rekonstrukci ubytovny na bazénu a na rozšíření pruhu
pro cyklisty v Palackého ulici.
Desáté zasedání Zastupitelstva města 9. června: Zastupitelé
schválili programy pro poskytování dotací z rozpočtu města na podporu
životního prostředí, estetizace objektů, kultury, volnočasových aktivit,
sociální oblasti, domácí hospicové péče a sportu a na obnovu kulturních
památek. Schválili záměr prodat budovu a pozemek bývalé Mateřské
školy Trlicova formou nabídkového řízení za minimální cenu 4,5 milionu
korun. Vzali na vědomí finanční analýzu městské hromadné dopravy,
schválili zařazení akce „zvěrokruh Skalky“ do rozpočtu města na rok
2017 a realizaci třetí etapy regenerace sídliště Bezručova – Riegrova
za 6,6 milionu korun od 20. června do 19. září 2016.
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Hledáme Dobrovolníka roku

Informace o MHD na nové adrese

Marie Machková, tisková mluvčí

Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra
Upozorňujeme cestující městské hromadné dopravy a držitele
rezidentních a abonentních parkovacích karet, že informační středisko městské hromadné dopravy 30. června ukončilo činnost
na Sokolovské ulici 9 a od pondělí 4. července nově zahájí provoz
v přízemí Návštěvnického centra na Masarykově náměstí 45/29
– v recepci turistického informačního centra. Nové informační
středisko MHD bude otevřeno od pondělí do pátku, vždy od
8.00 do 17.00 hodin, o víkendech a svátcích zde bude zavřeno.

Bazén zahájil sezonu
Marie Machková, tisková mluvčí
Zdejší venkovní bazén zahájil letní sezonu. V červenci a srpnu
bude otevřen od 10.00 do 20.00 hodin. Vstupné je už několik let
stejné. Celodenní vstupenka pro dospělého přijde na 50 korun, pro
dítě do 15 let na 20 korun. Zvýhodněno je rodinné vstupné, slevy se
poskytují studentům a držitelům průkazu ZTP.
Osobní věci a cennosti si návštěvníci mohou odložit do nových bezpečnostních skříněk, za které město zaplatilo přes 400 tisíc korun. Vloni
bazén získal soustavu nových filtrů vody za 1,5 milionu korun, ještě
dříve nerezové brouzdaliště, dvě nové sprchy a stoly na stolní tenis.
Město má připravený investiční záměr rekonstrukce venkovního
bazénu, který počítá s nerezovou vanou, opravou tobogánu a dětského koutku. Předpokládá rovněž stavbu nového plotu, terénní
úpravy a vybudování minigolfu. O záměru budou na zářijovém jednání
rozhodovat zastupitelé.

Pozor, dopravní omezení!
Marie Machková, tisková mluvčí
Několik dopravních omezení souvisejících s pracemi na místních
komunikacích začala platit v našem městě. Nabízíme jejich přehled:
Do poloviny září bude ve Slovanské ulici probíhat výměna veřejného osvětlení. V místě aktuální výměny nelze podélně zaparkovat
u komunikace. Práce probíhají za plného dopravního provozu. Prosíme
chodce i motoristy, aby dbali zvýšené pozornosti a ohleduplnosti.
Do 30. září budou neprůjezdné ulice Žižkova a částečně i Komenského. Důvodem je rekonstrukce plynovodu a s ní spojené výkopové
práce ve vozovce.
Do 30. září bude kvůli rekonstrukci chodníků částečně omezen
provoz v některých úsecích ulic Myslbekova, Máchova, U Jičínky,
Nerudova, Smetanovy Sady, Kpt. Jaroše, K. Čapka, Sokolovská
a Gregorova. Stavební práce probíhají po etapách, aby co nejméně
narušily dopravu, přesto prosíme občany o obezřetnost.

Město již potřetí vyhlašuje anketu Dobrovolník roku. Chce tím poděkovat lidem, kteří nezištně pomáhají v sociální a zdravotnické oblasti.
Nominace mohou podávat organizace i občané, uzávěrka bude v pátek
29. července.
„Titul lze udělit registrovaným i neregistrovaným dobrovolníkům
a lidem, kteří pomáhají sociálně slabým a vyloučeným lidem, seniorům,
nemocným a hendikepovaným v terénu i v sociálních či zdravotnických
organizacích v Novém Jičíně. Oceněným může být také občan jiné
obce, pokud vyvíjí dobrovolnickou činnost v našem městě,“ uvedla
Daniela Susíková z odboru sociálních věcí novojičínské radnice.
Nominace je třeba podat písemně, musejí obsahovat základní údaje
o navrhované osobě (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon,
případně e-mailová adresa), stručný životopis a podrobný popis činnosti, za kterou je dobrovolník nominován. Také navrhovatel musí uvést
své jméno, adresu a telefonický kontakt.
Své návrhy mohou organizace i jednotlivci zasílat na e-mail
dsusikova@novyjicin-town.cz, popřípadě na lfrantova@novyjicintown.cz. Nominace v listinné podobě lze doručit poštou na adresu
Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, kontaktní osoba
Daniela Susíková, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.
Došlé nominace projedná sociální komise, která své návrhy předloží
radě města. Slavnostní vyhlášení Dobrovolníka roku proběhne 7. září
během novojičínského Dne sociálních služeb.

Město má nový web
Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního
Nový Jičín spouští nové webové stránky www.novyjicin.cz. Jejich
příprava trvala několik měsíců. Věříme, že návštěvníci stránek budou
spokojeni a využijí nové možnosti, například fulltextové vyhledávání,
rychlé odkazy v jejich pravé části, automatický překlad textu do cizích
jazyků, sdílený kalendář akcí, ankety, prezentace dat z vlastní meteorologické stanice, fotogalerie a další doplňky. Nové webové stránky
lze prohlížet také v tabletech a chytrých telefonech.
Původní stránky byly v provozu déle než deset let, aniž doznaly
zásadnějších změn. Jejich obsah reagoval na tehdejší potřeby, kdy
většina městských organizací neměla vlastní stránky. Nový web má
sloužit především jako zdroj základních a povinných informací o městě. Zmenšuje se objem textů při zachování jejich informační hodnoty.
Více než dosud využívá odkazy a sdílená data třetích stran, částečně
tak odpadne složitá kontrola a aktualizace některých údajů.
Pro městské organizace, které již mají vlastní webové stránky,
bude nový web sloužit především jako rozcestník. Provoz původních stránek bude zajištěn do konce letošního roku na adrese
www.novy-jicin.net. Následně jejich provoz skončí.

Anketa
Vážení občané, protože se mezi vašimi podněty často objevují rozporuplné reakce na vysílání městského rozhlasu a na používání
hlučných strojů o víkendech a státních svátcích, vypsalo město Nový Jičín k oběma tématům anketu. Hlasovat můžete prostřednictvím
Novojičínského zpravodaje, pokud vystřihnete anketní lístek a vyplněný ho odevzdáte v Návštěvnickém centru na Masarykově náměstí.
Tam si také můžete vyzvednout čisté hlasovací lístky. Hlasovat lze také elektronicky (jeden hlas z jednoho počítače). Anketa je zveřejněna
rovněž na www.novy-jicin.cz. Hlasovat můžete do konce července. Vybranou možnost označte kroužkem.

✂

✂

ANKETA – MĚSTSKÝ ROZHLAS
Přejete si, aby město Nový Jičín učinilo změnu ve vysílání městského rozhlasu?
1. ANO, relace zcela zrušit
2. NE, ponechat ve stávajícím režimu (relace v pracovních dnech
v 17.00 hodin)
3. OMEZIT četnost relací jen na dvě týdně (například pondělí
a pátek)

✂

ANKETA – REGULACE HLUKU
Přejete si, aby město Nový Jičín o víkendech a ve státem uznaných
dnech pracovního klidu (státních svátcích) omezilo obecně závaznou
vyhláškou používání hlučných strojů (pil, sekaček na trávu, brusek,
křovinořezů atd.)
1. ANO, zakázat zcela
2. NE, neomezovat
3. OMEZIT, v uvedené dny provádět pouze od 9.00 do 12.00 hodin
4. Používat hlučné stroje o sobotách ANO, o nedělích a státních
svátcích NE

Novojičínský zpravodaj
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Aktuálně z městské policie

Šlapali do práce, dostali ceny

Ilona Majorošová, tisková mluvčí

Michaela Mrklovská, cyklokoordinátorka města

Městská policie pokračuje ve značení jízdních kol a hledá bezpečnostní dobrovolníky. Více v následujících aktualitách:
• druhý rok pokračuje forenzní značení syntetickou DNA. Také
letos mohou strážníci označit 300 jízdních kol a kompenzačních
pomůcek, které se dostanou do databáze městské policie a celosvětového přehledu. Značení probíhá ve služebně městské policie, trvá 20 minut a je nutné se k němu objednat. Majitel musí
předložit občanský průkaz, případně doklad o nabytí kola. Podmínkou označení je čisté a suché kolo. Podrobnosti na
www.mpnj.cz/forenzni-znaceni nebo u Ilony Majorošové, telefon
556 768 200, a Radima Šimůnka, telefon 556 768 360.
• na projekt Bezpečnostní dobrovolník městská policie hledá tři
dobrovolníky ochotné podílet se na zajištění bezpečnosti na přechodech v okolí škol v ranní a odpolední špičce. Mimo to mohou
spolupracovat při kontrolách zaměřených na přítomnost střepů,
injekčních jehel a jiných nebezpečných předmětů u dětských
hřišť. Tuto nenáročnou práci zvládnou i aktivní senioři. Jedinou
odměnou je smysluplnost a společenské uplatnění. Dobrovolníkem se mohou stát muž nebo žena se zdravotním stavem odpovídajícím vykonávané činnosti, ochotní a komunikativní. Zájemci
mohou kontaktovat ředitele městské policie Jiřího Kleina, telefon
603 307 107, e-mail jklein@novyjicin-town.cz.

V závěru května skončila celorepubliková kampaň Do práce na
kole 2016. V našem městě se do hlavní kategorie Pravidelnost
přihlásilo osmapadesát týmů, z nichž osmatřicet splnilo její podmínku – nejméně dvě třetiny cest do práce absolvovaly na kole,
pěšky nebo během.
Na 137 účastníků pak čekaly zajímavé ceny, které jsme pro ně
připravili za přispění našich sponzorů. Letos jsme navíc ocenili
i kategorii Výkonnost mezi jednotlivci, tedy účastníky, kteří našlapali
nejvíce kilometrů. Slavnostní předání cen bylo součástí Sportfestu,
který se uskutečnil jedenáctého června na Masarykově náměstí.
V Novém Jičíně se letos do kampaně zapojili 193 účastníci, kteří
našlapali celkem 39 649 kilometrů. Zařadili jsme se mezi města
s nejvyšším poměrem účastníků k počtu obyvatel – do práce šlapalo přibližně kolem 0,8 procenta populace.
Možnost počítat si kilometry i pravidelnost a automaticky se
zařadit do kategorie Aby firmy šlapaly, lze až do konce září. Zvítězí
v ní týmy, které budou od května do září šlapat nejpravidelněji.
Výsledky všech soutěžních kategorií jsou k dispozici na stránkách
www.dopracenakole.cz.

Další jízdní kola a kompenzační pomůcky ochrání syntetická DNA.
Foto: Ilona Majorošová

Pokračuje výměna osvětlení
Marie Machková, tisková mluvčí
Pokračuje instalace úspornějšího veřejného osvětlení v ulicích
Nového Jičína. V polovině června radnice zahájila výměnu starých
lamp se sodíkovou výbojkou za LED zdroje ve Slovanské ulici,
včetně nasvícení přechodu pro chodce u Základní školy Tyršova.
Následovat budou Jubilejní ulice a městská část Bludovice.
„Do podzimu přibude ve městě šestatřicet svítidel s technologií
LED diod. Cena zakázek přesáhne dva miliony korun,“ informovala
Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic městského
úřadu. Práce budou probíhat po etapách. V úsecích se vztyčováním
nových sloupů bude omezena doprava a zakázáno parkování.
„O letních prázdninách plánujeme výměnu sloupů u Základní
a Mateřské školy v Jubilejní ulici. Osm svítidel, která již využívají
technologii LED diod, dělníci namontují na nové sloupy. Navíc přibude jedna úplně nová lampa,“ doplnila Zagorská. Na podzim
nahradí nové zdroje také devět lamp v Bludovicích, a to v lokalitách
Za Humny a Pod Hýlovcem.

4

Veletrh nabízel i bavil

Přes osm a půl tisíce lidí navštívilo sedmnáctý ročník Veletrhu
Novojičínska, který se uskutečnil o posledním květnovém víkendu
na zimním a fotbalovém stadionu. Zboží a služby na něm nabízelo
bezmála osmdesát firem a podnikatelů. Součástí veletrhu byly
módní přehlídky a projekt Jak šmakuje Moravskoslezsko. Novinkami byly nabídka pracovních míst a Velký dětský den v režii Střediska volného času Fokus, které připravilo zábavný a soutěžní
program pro děti i dospělé.
Text Stanislav Bartoň, foto Marie Machková

Diskutovali o rozvoji regionu
Lidmila Kramolišová
Čtvrtý ročník konference s názvem Rozvoj Novojičínska uspořádala
Educa – Střední odborná škola. Panelových diskuzí o mikroregionech
Novojičínsko, Kopřivnicko a Mošnovsko se zúčastnili zástupci
významných podniků a samosprávy. Mezi hosty byl rovněž profesor
Milan Zelený, mezinárodně uznávaný ekonom, jenž hovořil mimo
jiné o takzvaných produktivních městech, kde se do rozvoje zapojují
podniky, univerzity a samospráva. V souladu s jeho vystoupením
vyzvala jednatelka pořádající školy ke vzniku takzvané tripartity –
zapojení podnikatelů, vzdělávacích institucí a samosprávy do rozvoje
města.
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Diakonie hledá dobrovolníky
Gabriela Lhotská, vedoucí střediska

Bývalé maturantky se vrátily

Slezská diakonie nabízí zájemcům účast v akreditovaných dobrovolnických programech ve svých střediscích na Novojičínsku.
Stačí k tomu jediné – věnovat lidem, kteří to potřebují, bezplatně
část svého volného času, třeba jen dvě hodiny týdně.
Pro naše klienty hledáme kamarády pro volnočasové aktivity,
výuku hry na flétnu, společné procházky, cvičení, docházení na
sportovní akce a podobně. Dobrovolníky hledáme i pro individuální
pomoc v rámci aktivizačních, pracovních a vzdělávacích aktivit.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonu 734 366 561
nebo e-mailu std.nj@sdk.cz. Seznámíme vás se všemi možnostmi
a ve spolupráci se středisky Slezské diakonie v Novém Jičíně pro
vás najdeme nejvhodnější formu dobrovolnictví.

Dobrovolnictví někomu pomáhá, jiného obohacuje.
Foto: Sandra Petrušková

Klienti pracovali na farmě
Gabriela Lhotská, vedoucí střediska

V Mendelově střední škole se sešly maturantky zdravotnické
školy z roku 1956. Ředitelka Renata Važanská nás velmi ochotně
seznámila s novou moderní výukou ošetřovatelství. Při prohlídce
školy jsme zavzpomínaly na svá studijní léta a porovnávaly dnešní
výuku zdravotních sester s tou naší před šedesáti lety.
Text a foto: Marie Randýsková

Divadelní dílna dvacetiletá

Na farmě Františkův dvůr v Klokočově na Opavsku prožilo poslední
květnový týden osm klientů novojičínských středisek Effatha a Rút.
Mohli si zde osvojit nové pracovní dovednosti, posílit své sebevědomí
a také se osamostatňovat. A nejen to...
Pracovali jsme a za svou práci jsme dostali finanční odměnu.
Nevadily nám ani mozoly na rukou. Společně jsme prožili nezapomenutelné chvíle – někteří poprvé seděli na koni, svezli se povozem.
Byli jsme tak blízko přírodě, zvířatům. Každý den byl pro nás něčím
výjimečným. Není proto divu, že na konci mnozí z nás plakali, když
jsme měli odjíždět domů. Náš pobyt se uskutečnil také díky finanční
podpoře města Nový Jičín, který přispěl částkou 20 500 korun. Již
nyní se těšíme na další rok. Určitě společně vyrazíme za něčím netradičním, co nás na cestě životem posune o další kousek vpřed.

Škola života na Malé Fatře
Monika Kamasová, sociální pracovnice
Na netradiční výlet plný poznávání odjelo na konci května osm
klientů s mentálním a kombinovaným postižením a pět pracovníků
zdejšího stacionáře Škola života. Za významné finanční podpory
města Nového Jičína a Nadace Agel prožili tři dny na Malé Fatře.
Uživatelé si mohli vyzkoušet například výrobu tradičních slovenských sýrů – korbačíků. Navštívili Považské muzeum Juraja Jánošíka
v Terchové, kde si také prohlédli ručně vyřezávaný betlém, a podnikli
exkurzi do horského domácího Pivovaru Vŕšky. Překrásné výhledy
do okolí jim nabídly kratší turistické výlety, třeba pod vrch Oravcové.
Účastníci se během pobytu učili překonávat jazykovou bariéru,
orientovat se v neznámém prostředí a pracovat s cizí měnou. Obdobné pobytové poznávací akce jsou pro ně obrovským přínosem. Pro
většinu z nich představují jedinou možnost podívat se na zajímavá
místa, odpočinout si od běžných starostí a jiným smysluplným způsobem trávit volný čas. Zároveň získávají nové zkušenosti, rozvíjejí
své sociální dovednosti a především mohou být součástí většinové
„zdravé“ společnosti.

Novojičínský zpravodaj

Dvacátý ročník Divadelní dílny začal vzhledem k výročí již v pátek
desátého června koncertem a fascinujícím divadelním představením
na Masarykově náměstí. Následující den dopoledne se do duší
pořadatelů začal vkrádat smutek. Odstranění okolních smrků odňalo
kamennému divadlu značnou část magičnosti, navíc šanci k posílení
vizuálně narušeného genia loci souzněním vystupujících a diváků
začal rozpouštět déšť. Většina představení je vybrána pro dětského
diváka a žádný rodič přece nevezme dítě do lesa v dešti! A kupodivu,
oni přišli. Zabezpečili své potomky proti nepřízni počasí a umožnili
jim zážitek, který mnozí znají ze svého dětství. A děti se bavily. Prožívaly představení, vytvářely loutky, zkoušely vlastní akrobatická
vystoupení. I počasí se nakonec umoudřilo. Od dětských let současných rodičů se Divadelní dílna v kamenném divadle na Skalkách
přibližuje dětem. Kéž kamenné divadlo nezanikne.
Text Petr Orság, foto Jiří Macíček
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Za elektro jeli na výlet

Začaly opravy chodníků

Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Marie Machková, tisková mluvčí

Slavnostní vyhlášení výsledků Velké ekosoutěže 2016 se uskutečnilo poslední květnový den v kině Květen. Žáci se utkali v množství nefunkčních elektrospotřebičů, přinesených do školy. Za
odměnu získali hodnotné ceny. Letošní pátý ročník podpořila společnost Asekol, jež poskytla dvacet tisíc korun na informační kampaň zpětného odběru elektrozařízení.
Díky tomu mohl absolutní vítěz – třída 1. C ze Základní školy
Dlouhá – odjet na celodenní výlet do Kovozoo ve Starém Městě
a sladkovodního světa v Modré. Soutěž proběhla za podpory
města Nového Jičína, Střediska volného času Fokus a Technických
služeb. Také letos byla velmi úspěšná, neboť se podařilo nasbírat
5 242 kusy elektrozařízení.
Pořadí nejlepších tříd v jednotlivých školách: Základní škola
Tyršova (celkem 893 kusy) – 1. místo 3. B (194), 2. místo 4. B
(118), 3. místo 1. C (66), Základní škola Komenského 66
(1 516 kusů) – 1. místo 6. C (242), 2. místo 1. B (164), 3. místo
4. A a 5. A (149), Základní škola Komenského 68 (1 662 kusy) –
1. místo 6. B (442), 2. místo 7. B (194), 3. místo 2. A (175), Základní
škola Jubilejní, pracoviště Dlouhá (1 171 kus) – 1. místo 1. C
(639), 2. místo 4. C (210), 3. místo 2. C (61).

Radnice se pustila do oprav chodníků. Asfaltové plochy a staré
betonové dlaždice nahradí zámková dlažba. Stavební práce potrvají
přibližně do začátku září a vyjdou na tři miliony korun. Během září
by měla začít také rekonstrukce místních komunikací, na kterých
jsou po zimě díry a praskliny.
„Předpokládaná hodnota zakázky na rekonstrukci chodníků činila
čtyři miliony. Elektronickou aukcí se podařilo snížit ji o milion,“ uvedla
Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic městského
úřadu. Město nechá opravit například chodníky u mateřské školy
v Máchově ulici, před domy v ulici Karla Čapka, v Myslbekově ulici
nebo u Smetanových sadů a v ulici Kpt. Jaroše. „Nejrozsáhlejší byly
opravy v Nerudově ulici. V rámci podzimních oprav místních komunikací proběhne před domy číslo 14, 16 a 18 také oprava vozovky,“
dodala Mrklovská.

Dechová hudba hrála sanatoriím
Vlastimil Chlapík
Městská dechová hudba Nový Jičín vystoupila na konci května
v Sanatoriích Klimkovice. Na svém promenádním koncertu uvedla
melodie slavných i méně známých autorů – Františka Kmocha,
Ladislava Kubeše, Karla Vacka, Jakoba Pazzelera a dalších. Mezi
posluchači byli nejen příznivci dechové hudby, ale i odborníci
z řad hudebníků, kteří ocenili pestrý výběr skladeb a jejich kvalitní
provedení. Posluchače program velmi potěšil a dechová hudba
dostala nabídku zahrát na promenádním koncertu v Ostravě.
Místa a termíny jejích nejbližších koncertů najdete na stránkách
http://www.dechovkanovyjicin.estranky.cz/.

Veselé sportovky pro děti

Vyšší kvóty můžeme zvládnout
Podle nové legislativy by v roce 2016 měl každý z nás odevzdat
k recyklaci zhruba sedm kilogramů vysloužilých elektrospotřebičů.
Ještě před pár lety to bylo nepředstavitelné množství. Nakonec
to ale opravdu dokážeme.
Evropská směrnice původně určila, že v každé členské zemi
je nutné ročně získat v průměru nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na jednoho obyvatele. Na každého Čecha včetně dětí
nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016
ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu, který
kvótu významně navýšil. Dosud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit
sběr a recyklaci takového množství vysloužilého elektra, které
odpovídá 40 procentům průměrné hmotnosti nových spotřebičů
prodaných v posledních třech letech. Ročně se u nás prodá zhruba
175 tisíc tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat
k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilogramů.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici,
naznačují, že by se to mohlo podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem Elektrowin prošlo od ledna do října
na 30 tisíc tun starých spotřebičů, což odpovídá sběru za celý
rok 2014. Věříme, že především díky podpoře široké veřejnosti,
které není lhostejný osud naší planety, i vyšší kvótu letos opět
s rezervou naplníme.
Placená inzerce

Hudební večer žáků Tondy Cinka
Žáci soukromé hudební školy Tondy Cinka vystoupili sedmnáctého
června na přehlídce v místním klubu Drago. Za doprovodu svého
učitele zahráli příbuzným a ostatním divákům, kterých se sešlo opravdu hodně. V jejich podání zazněly klasické etudy na kytaru i klavír,
ale také písničky od slavných Beatles, Pavla Nováka, Jaroslava Ježka
nebo známé lidové písně, při kterých si publikum s účinkujícími prozpěvovalo.
Text Miroslava Kertész, foto Zdeněk Pustějovský
Na zimní lekce bruslení chtěli navázat trenéři hokejového klubu
a v květnu i červnu pozvali děti z mateřinek na Veselé sportovky.
Jejich dějištěm byl zimní stadion, který vyměnil ledovou plochu
za modro-oranžový in-line povrch. Kromě krátkého organizovaného
programu, během něhož si vyzkoušely jednoduché pohybové hry
a překážkové dráhy, si děti mohly užívat volný pohyb na připravených prvcích. Největší zájem byl o skákací hrad se skluzavkou
a šlapací motokáry. Kluky lákal brankový střelecký koutek s hokejkami, holky stavěly hrady pro princezny z velké molitanové stavebnice. Děti z pěti novojičínských a dvou přespolních školek
mohly také skákat na trampolíně, hrát si s míči a jezdit na koloběžkách a tříkolkách.
Text a foto: Markéta Brožová
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Školáci na cestách
Od našich dopisovatelů
Několik zahraničních studijně poznávacích zájezdů uspořádaly
v uplynulých týdnech pro své žáky zdejší základní školy. Kam se
školáci vypravili a co měli na programu?
• osmáci a deváťáci ze Základní školy Tyršova zamířili do Polska.
Ve vesnici Inwald si prohlédli Park Miniatur s modely polských
i světových památek, navštívili koncentrační tábor v Osvětimi
a Osvětimi-Březince a obdivovali pamětihodnosti Krakova. Závěr
dvoudenní cesty prožili v solných dolech ve Věličce.
• koncentrační tábor Osvětim a solné doly ve Věličce navštívili
rovněž žáci Základní školy Komenského 68. Další skupina poznávala krásy Vídně včetně chrámu svatého Štěpána, Státní opery,
zahrady a zámku Schönbrunn. Nejvíce se ale školáci těšili do
zábavního parku Prater, kde vyzkoušeli četné atrakce.
• k severním sousedům cestovaly i čtyři žákyně a tři učitelky
Základní školy Komenského 66. Jejich týdenní pobyt v Polsku
byl součástí projektu Erasmus+. Společně si prohlédly Gdańsk,
Inowroclaw, Varšavu i Toruń. Pokaždé na ně čekaly zajímavý
program a nezapomenutelné zážitky.

Mateřinky vytvořily obří sbor
První letošní kulturní akcí na novojičínském Masarykově náměstí
bylo hudební pásmo Zpíváme písničky Miroslava Raichla – autora,
který vynikl zejména tvorbou pro dětské pěvecké sbory. Na pódiu
se pod taktovkou sbormistra Josefa Zajíčka sešlo 359 dětí z místních mateřských škol a přípravných oddělení pěveckého sboru
Ondrášek.
Text a foto: Marie Machková

Sextet+ slavil koncertem
Jubilující Javorník exceloval

Vynikajícím koncertem lidových písní a tanců, nazvaným Setkání
generací, uzavřely soubor a cimbálová muzika Javorník včetně dětských souborů Rozmarýnek a Javorníček oslavy šedesátého výročí
založení. Tanečníci, pěvci a muzikanti předvedli nadšenému publiku
nestárnoucí folklor a dokázali, že valašské kořeny v našem regionu
hluboce zapustily. Zajímavé byly všechny ukázky, choreograf Svatoslav Válek přesvědčil, že je pravým pokračovatelem zakladatelů
souboru, totiž svých rodičů. Symbolickým tancem obyvatel bývalého
Kravařska s osmdesátiletou Christl Rösch se propojily lidské osudy
Novojičínských po roce 1945. Nedlouho po koncertu soubor Javorník reprezentoval naše město v Norimberku, kde vystoupil s vlastním
pásmem valašských tanců a společnou choreografií s tanečníky
z Ludwigsburgu.
Text Karel Chobot, foto Maryla Chobotová

Karel Dostál, umělecký vedoucí
Necelý týden po návratu z Paříže, kde vystoupil na několika neformálních koncertech, uspořádal vokální soubor Sextet+ čtvrtého června
slavnostní koncert v Beskydském divadle. Oslavil tak desáté výročí
svého vzniku na zdejším gymnáziu.
Koncert byl výjimečný tím, že se ho zúčastnili původní členové i současná sestava zpěváků. Celkem jich vystoupilo čtrnáct. Zaplněným
sálem zněly oblíbené skladby jako Jean d´Arc, Yvetta, Go the distance,
Joshua nebo Prstýnek. Vrcholem ovšem byly česká státní hymna
v plném znění a operní předehra Rossiniho Lazebníka sevilského.
Posluchači si vychutnali nejen kvalitní vokální umění, ale i neformální
humor, převleky, videosekvence a nečekané vokální sestavy bývalých
i nynějších členů. Na jevišti spolu stáli studenti, učitelé, programátoři
a kněz. Téměř tříhodinový koncert potěšil všechny fanoušky bez rozdílu
věku, kteří Sextet+ odměnili potleskem vestoje.

Jubilující soubor připravil posluchačům skvělý umělecký zážitek.
Foto: Magda Vojáčková

Názory zastupitelů
Marcel Brož: Vážení občané, novojičínská KDU–ČSL se z důvodu
dlouhodobě rozdílných názorů v některých strategických bodech
dalšího směřování našeho města rozhodla odejít z radniční koalice
(ČSSD, SZ, KDU) a vzdala se svých dvou křesel na radnici.
Jiří Adamec: Podrobnější vysvětlení našeho rozhodnutí najdete
na webu novyjicin.kdu.cz. Nadále chceme zůstat konstruktivní opozicí a pracovat ve prospěch města.
Václav Dobrozemský: Vrátím se ještě k mimořádnému zasedání

zastupitelstva města, které se konalo v dubnu. Hlavním bodem programu bylo schválení žádosti o individuální dotace sportovním organizacím na dofinancování činnosti v roce 2016. Důvod byl
jasný. V programových dotacích nezískali sportovci takové peníze,
jaké dostávali v minulosti. Vedení města však předvedlo naprostou
nepřipravenost, o které se dozvíte v článku zveřejněném také na
www.njzpravodaj.cz.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Stanoviska zastupitelů najdete také na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.
Novojičínský zpravodaj
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Prezident Edvard Beneš v našem městě
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Letos v červenci uplyne sedmdesát let od druhé oficiální návštěvy
hlavy státu – prezidenta Československé republiky Dr. Edvarda Beneše (*28. 5.1884 Kožlany – †3. 9.1948 Sezimovo Ústí) – v Novém
Jičíně. První známou nejvyšší státnickou osobností, jež v našem
městě pobývala, byl císař Josef II., který v roce 1787 navštívil Nový
Jičín cestou do Ruska za carevnou Kateřinou II. Velikou.
Edvard Beneš byl druhý československý prezident. Poprvé svůj
úřad vykonával v letech 1935–1938. Po mnichovské dohodě v září
1938 pobýval až do roku 1945 v exilu, převážně ve Velké Británii.
Od roku 1940 až do konce druhé světové války působil v zahraničí
jako mezinárodně uznaný exilový prezident Československé republiky. Byl jedním z vůdců prvního odboje a hlavním představitelem
československého odboje během války. Úřadujícím prezidentem
byl opět zvolen v letech 1945–1948.
Jeho příbuzným z rodných Kožlan byl první poválečný předseda
Okresního národního výboru v Novém Jičíně Arnošt Leipert, který
o prezidentovi pronesl krátký projev během zasedání výboru
v Novém Jičíně v květnu 1945. V červenci roku 1946 se Dr. Edvard
Beneš rozhodl vykonat prezidentskou návštěvu na Moravě.
Dne 17. července 1946 vedla cesta prezidentské kolony na
Ostravsko. První zastávkou byl Lipník nad Bečvou, další nedaleké
Hranice na Moravě, poté Nový Jičín a Příbor. V Novém Jičíně byl
předem zpracován pořad prezidentova příjezdu. Na hranicích
města u Španělské kaple zahrála prezidentovi na přivítanou městská hudba. Pořadatelský vůz přivedl prezidentovo vozidlo se značkou P-1 a prezidentskou vlajkou až na náměstí.
Zde zahrála vojenská hudba krátkou skladbu na uvítanou a fanfáry z opery Libuše. Následně byli představeni předseda okresního
národního výboru František Rozehnal a další zástupci samosprávných a bezpečnostních složek města. Prezidentovi a jeho manželce
byly předány kytice a po projevu předsedy místního národního
výboru Oldřicha Kresty byl prezidentovi Dr. Edvardu Benešovi předán diplom čestného občanství. Umělecky ho ztvárnil výtvarník
Adolf Zábranský, rodák z nedaleké obce Rybí.

val tady a navštívil vybrané závody. Večer odjel do Frenštátu pod
Radhoštěm, kde povečeřel a přenocoval v hotelu Vlčina. Jeho klobouk, věnovaný dělníky z novojičínské továrny Hückel, je dodnes
uchováván ve sbírkách Muzea Novojičínska.

Hlava státu na čestné tribuně na náměstí.

Foto: Muzeum Novojičínska

Obyvatelé našeho města vítají prezidentský pár. Foto: Muzeum Novojičínska.

Přivítání Dr. Edvarda Beneše na náměstí v Novém Jičíně.
Foto: Milan Matouš

Prezidenta při návštěvě v Novém Jičíně doprovázel tehdejší
ministr obrany generál Ludvík Svoboda, který se v letech 1968–
1975 stal prezidentem Československé socialistické republiky.
Všem Němcům byl od dvacáté hodiny 16. července do třinácté
hodiny 17. července 1946 nařízen přísný zákaz vycházení do ulic
našeho města.
Nejdelší zastávku na své další cestě měl prezident Dr. Edvard
Beneš v Moravské Ostravě. Zde pronesl projev, ve kterém uvedl,
že Československo se nikdy nesmí vzdát Těšínska. Pooběd-
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Poděkování Kanceláře prezidenta republiky Novému Jičínu.
Foto: Státní okresní archiv NJ
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Prusové v Novém Jičíně
Jaroslav Zezulčík a Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Letos si připomínáme sté padesáté výročí tří velkých bitev, kterých
se zúčastnili naši předkové. V námořní bitvě u ostrova Lissy se roku
1866 vyznamenal náš rodák Eduard Orel a na straně jižní armády v další
vítězné bitvě u Custozzy bojovalo několik novojičínských občanů.
Ve třetí bitvě, jež znamenala drtivou porážku rakouských vojsk u Hradce Králové, bojovali rovněž novojičínští rodáci. Mezi nimi člen generálního štábu Ludwig Fröhlich von Elmbach und Groara, tehdy ještě
v hodnosti plukovníka. Účastník bitvy u Hradce Králové se později stal
velitelem Tereziánské akademie ve Vídeňském Novém Městě a dosáhl
třetí nejvyšší hodnosti rakousko-uherské armády – polního zbrojmistra.
Právě po něm byla roku 1880 pojmenována dnešní Nerudova ulice
v Novém Jičíně, která až do roku 1939 nesla jméno Fröhlichgasse.
Museli živit cizí vojsko
Válka ve východních Čechách a těžká porážka rakouských vojsk
vyústily v následnou pruskou okupaci našich zemí. Zbytky rakouské
severní armády ustupovaly od Hradce Králové směrem k pevnosti
Olomouc, při níž došlo k několika menším vojenským srážkám. Obě
strany brzy uzavřely příměří, které vytyčilo demarkační linii.
I přesto, že linie protínala na mapách jižní část obce Kunín směrem
na Hukovice a Bartošovice, o půl čtvrté odpoledne 27. července 1866
dorazily do města první pruské vojenské jednotky. Černé uniformy s vojenskou helmou s kovovým hrotem nahoře, zvanou pickelhaube, a ječivé
píšťaly doplňoval ostrý zvuk bubnů. Jednalo se o 1. granátnický pluk,
ten následně vystřídaly jednotky 41., 44. a 45. pěšího pluku.
Prusové obsadili naše město a přilehlé obce. Novinkou pro novojičínské občany se stala povinnost uživit na vlastní náklady 134 vyšší
důstojníky a 4 308 vojáků. V požadavcích pruských důstojníků byly
na snídani káva a housky, na oběd polévka a hovězí maso se zeleninou,
dvě pečeně a láhev vína. Pro řadové vojáky byla na snídani připravena
káva s chlebem, na oběd polévka a hovězí maso se zeleninou s půlmázem piva.
Na večeři dostávali vojáci půl libry hovězího masa a pivo nebo sklenici pálenky. Vedle jídla Prusové
požadovali po městu léky, petrolej,
potravu pro koně, opravy výstrojních součástek a mnoho dalších
věcí. Pro město v čele se starostou
Adolfem Kamprathem to byly těžké dny, avšak nakonec nedošlo
k žádným větším excesům.
Odchod nevítaných hostů
Důstojníci pruského vojenského
Adolf Kamprath, starosta města v leštábu dislokovaného přímo ve
tech 1857–1867.
Foto: Muzeum Novojičínska městě využívali chvilek oddechu

Kontribuční truhla z Nového Jičína, 1866.

Foto: Muzeum Novojičínska

k návštěvám okolí – Starý Jičín,
Svinec, Hoschův hostinec na Horní
bráně a zřízená královská polní
pošta v hostinci U Lva byly svědky
těchto nevítaných hostů.
Tou dobou koncertovala pruská
vojenská hudba na novojičínském
náměstí. Teprve 3. srpna přicházejí
první jednotky rakouského
24. pěšího pluku „Prama“ a za nimi
„zelení huláni“. Příchodu našich
vojáků předcházelo jednání
rakouského podplukovníka generálního ubytovacího štábu, který
Polní zbrojmistr Ludwig Fröhlich von
na radnici dojednal s pruskými
Elmbach und Groara.
Foto: Radek Polách důstojníky jejich odchod zpět za
demarkační linii.
Odchod Prusů ukončil tísnivou atmosféru v Novém Jičíně, na kterou
se ještě dlouho vzpomínalo. Díky starostovi Adolfu Kamprathovi a jeho
„zvláštnímu taktu“, jak psal pamětní list vydaný u příležitosti války
v roce 1866, nemuselo město – na rozdíl od mnoha sousedních obcí
– platit válečné kontribuce. V roce 1867 obdržel Nový Jičín 1 093 zlaté
jako náhradu za válečné škody utrpěné do 1. srpna předcházejícího
roku.
Válečný rok 1866, který s sebou přinesl také pozdní mrazy a poškozenou úrodu obilí, doprovodilo červencové krupobití. Zkázu úrody
završilo srpnové deštivé počasí. Konečně město v září postihl požár,
který zasáhl 26 domů – Post Bellum 1866.

Den, kdy se městem přehnala húlava
Je tomu právě dvacet let, kdy se 8. července 1996 odpoledne
schylovalo k bouřce. V tomto období to není nic neobvyklého.
Co však jen sotva kdo z nás do té doby zažil, byl meterologický
úkaz, odborníky nazývaný húlava. Nezvykle silný vichr, předcházející bouřku a připomínající tornádo, přicházel od Svince a pustošil zejména naše parky a městský hřbitov. Polámal nebo vyvrátil
tam četné statné stromy, poškodil mnoho náhrobků a zcela zničil
smrkový lesík, podle něhož se tato část hřbitova nazývá. Škody
na budovách nebyly zvlášť velké. Zato na městské zeleni se
tehdy odhadovaly na dvacet milionů korun. Spoušť, kterou po
sobě húlava na městském hřbitově zanechala, zachytil i náš snímek.
Text a foto: Pavel Wessely
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
PŘEDPLATNÉ 2016–2017
Skupina A
Leoš Janáček: JEJÍ PASTORKYŇA (opera) – Slezské divadlo Opava
Jacques Offenbach: RYTÍŘ MODROVOUS (opereta) – Moravské divadlo Olomouc
3 ČESKÉ KVARTETY (balet) – Pražský komorní balet Praha
John Murrell: BOŽSKÁ SARAH – Divadlo Kalich Praha
Julie Steinová, Sam Bobrick: PAN SHELDON A JEHO MATKA PANÍ
LEVIOVÁ – Divadlo v Řeznické Praha
George Bernard Shaw: PYGMALION – Městské divadlo Mladá Boleslav
Skupina B
Maria Goos: FUK! – Divadlo pod Palmovkou Praha
David Adjmi: MARIE ANTOINETTA – Městské divadlo Kladno
Bård Breien: KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ – Švandovo divadlo Praha
Evžen Boček, Arnošt Goldflam: POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – Divadlo
Na Jezerce Praha
Karel Jaromír Erben, Karel Brožek: KYTICE – Klicperovo divadlo Hradec
Králové
Skupina D
Francis Veber: CHLAP NA ZABITÍ – Pantheon Production Praha
Woody Allen, Ondřej Sokol: PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
– Divadlo A. Dvořáka Příbram
Jan Schmid & kol.: SWING SE VRACÍ ANEB O ŠTĚSTÍ – Studio Ypsilon
Praha
Stanislav Štepka: ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA – Radošinské naivné divadlo
Bratislava
Jan Vodňanský, Petr Skoumal, Jan Borna: S ÚSMĚVEM IDIOTŮ –
Divadlo v Dlouhé Praha
Skupina P
Mark Haddon, Simon Stephens: PODIVNÝ PŘÍBĚH SE PSEM – Divadlo
Kalich Praha
Petr Kolečko: ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – A Studio Rubín Praha
Pavel Khek, Lenka Smrčková: CHAPLIN – Městské divadlo Mladá
Boleslav
Gene Brewer: K – PAX, SVĚT PODLE PROTA – StageArtCz Brno
Skupina S
Michaela Doleželová, Jana Ryšánek Schmidtová: TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU – Štúdio L + S Bratislava
Neil Simon: BOSÉ NOHY V PARKU – Agentura Harlekýn Praha
Jiří Hubač: STARÁ DOBRÁ KAPELA – Divadlo Palace Praha
Ernest Bryll, Katarzyna Gärtnerová: MALOVANÉ NA SKLE – Městské
divadlo Zlín
Gabriela Preissová: GAZDINA ROBA – Slezské divadlo Opava
Kruh přátel hudby
HANA FIALOVÁ – soprán, JAKUB ŽÍDEK – klavír
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO Brno
KRISTINA FIALOVÁ – viola, DOMINIKA ŤUKOVÁ – harfa
JANÁČKOVA FILHARMONIE Ostrava
CLARA NOVAK – flétna, MONIKA KNOBLOCHOVÁ – cemballo
BENNEWITZOVO KVARTETO Praha
IVAN KLÁNSKÝ a LUKÁŠ KLÁNSKÝ – otec a syn u jednoho klavíru
CHVÁLA TRUBKY (Marek Vajo, Jiří Houdek, Marek Zvolánek – trubka,
Daniela Valtová Kosinová – varhany)
Skupina Čtyřlístek (děti mladšího školního věku)
Petr Vodička: KOUZELNÝ DŮM – Naivní divadlo Liberec
Josef Kainar: ZLATOVLÁSKA – Těšínské divadlo Český Těšín
Jiří Jelínek: CESTA DO PRAVĚKU – Městské divadlo Zlín
Lyman Frank Baum: ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ – Divadlo Polárka Brno
Skupina Rolnička (děti předškolního věku)
POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU – Divadlo Paravánek Brno
Tomáš Jarchovský: OŠKLIVÉ KÁČÁTKO – Divadlo U staré herečky
Praha
HOUPACÍ POHÁDKY – Studio Damúza Praha
Jakub Šafránek, Tomáš Kočko: POHÁDKOVÁ PÍŠŤALKA aneb KUTULULŮ DOLŮ Z BESKYD – Divadlo Radost Brno
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Informace pro předplatitele:
Prodej předplatného a příjem nových přihlášek probíhají v pokladně
Beskydského divadla. Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich
místa do 8. července, kdy je nutné rezervaci uhradit. Po tomto datu
budou neuhrazená místa nabídnuta dalším zájemcům. Pokladna bude
od 11. července do 15. srpna uzavřena, prodej předplatného bude
pokračovat od 16. srpna. Uzávěrka předplatného bude 16. září.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ HLEDÁ SE DORY • Pondělí 4. července – středa 6. července
v 17.30 hod. • 2D • Staří známí Dory, Nemo a Marlin se vracejí. Animovaný,
90 min., dabing.
■ V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 • Pondělí 4. července – úterý 5. července
ve 20.00 hod. • Film navazuje na fenomenální celosvětový úspěch svého
předchůdce. Horor, 134 min., titulky.
■ NEŽ JSEM TĚ POZNALA • Středa 6. července – čtvrtek 7. července
ve 20.00 hod. • Adaptace romantického bestselleru Jojo Moyesové.
Romantický, 110 min., titulky.
■ DĚDA • Čtvrtek 7. července – sobota 9. července v 17.30 hod. •
Česká rodinná komedie z Valašska. 110 min.
■ DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK • Pátek 8. července – sobota
9. července ve 20.00 hod. • 2D titulky • Po dvaceti letech se režisér
Roland Emmerich vrací, aby dokončil, co tenkrát započal. Akční sci-fi,
128 min.
■ PAT A MAT VE FILMU • Neděle 10. července – pondělí 11. července
v 17.30 hod. • Známí nešikové jsou zpět. Český animovaný, 80 min.
■ LEGENDA O TARZANOVI • Neděle 10. července ve 20.00 hod.
• Úterý 12. července – středa 13. července v 17.30 hod. • Nové
zpracování známého příběhu s hvězdným obsazením. Dobrodružný,
110 min., titulky.
■ WARCRAFT: PRVNÍ STŘET • Pondělí 11. července – úterý
12. července ve 20.00 hod. • Fenomén herního světa v kině. Dobrodružné fantasy, 128 min.
■ LÉTO ALL EXCLUSIVE • Středa 13. července – čtvrtek 14. července
ve 20.00 hod. • Poslední rovnice tohoto školního roku je „exclusivní“
přípravkou na prázdniny. Komedie, 93 min., dabing.
■ DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ • Čtvrtek 14. července –
pátek 15. července v 17.30 hod. • 2D • Sobota 16. července –
neděle 17. července v 17.30 hod. • 3D • Pondělí 18. července –
úterý 19. července v 17.30 hod. • 2D • Přichází ledová událost roku
a s ní mamuti Manny, Ellie a Broskvička, něco jako lenochod jménem
Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. Animovaná komedie,
95 min, dabing.
■ OČISTA: VOLEBNÍ ROK • Pátek 15. července – neděle 17. července
ve 20.00 hod. • Užijte si noc, kdy je vše dovoleno. Veleúspěšný hororový
thriller Jamese De Monaco. 106 min., titulky.
■ MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU • Pondělí 18. července – úterý
19. července ve 20.00 hod. • Katastrofická komedie o dvou bratrech,
kteří shánějí dívčí doprovod. Komedie, 98 min., titulky.
■ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM • Středa 20. července
v 17.30 hod. • 2D • Čtvrtek 21. července v 17.30 hod. • 3D • Alenku
čeká nebezpečná cesta, během níž musí zachránit potrhlého Kloboučníka
dřív, než jí vyprší všechen čas. Rodinné fantasy, 113 min., dabing.
■ TOHLE JE NÁŠ SVĚT • Středa 20. července – čtvrtek 21. července
ve 20.00 hod. • Svérázný otec vychovává své děti podle vlastních představ. Jejich život připomíná letní tábor v ráji, ale jedna zpráva vše změní.
Drama, 119 min., titulky.
■ DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ • Pátek 22. července
v 17.30 hod. • 3D • Sobota 23. července v 17.30 hod. • 2D • Neděle
24. července v 17.30 hod. • 2D TITULKY • Anotace viz výše.
■ UČITELKA • Pátek 22. července – neděle 24. července ve
20.00 hod. • Nový český film Jana Hřebejka o manipulativní učitelce
– podle skutečného příběhu. 102 min.
■ KNIHA DŽUNGLÍ • Pondělí 25. července v 17.30 hod. • 2D • Úterý
26. července v 17.30 hod. • 3D • Známý příběh jako kombinace hraného
filmu s počítačovou animací zvířat a džungle. Dobrodružné fantasy,
110 min., dabing.
■ TEORIE TYGRA • Bio Senior • Středa 27. července ve 13.00 hod.
• Nová česká komedie s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzerovou. 101 min.
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LETNÍ KINO
(promítáme na zahradě restaurace Nové Slunce – začátek ve 21.30 hod.)
Pondělí 25. července – DEADPOOL
Úterý 26. července – RUDÝ KAPITÁN
Středa 27. července – TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Čtvrtek 28. července – ZOOTROPOLIS
Pátek 29. července – DĚDA
Sobota 30. července – ŘACHANDA
Neděle 31. července – STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 31. července – Výstavní síň
Stará pošta • NAMALOVÁNO VZDUCHEM
• Akvarely a olej na plátně Ivy Hoňkové.
Akce:
■ Čtvrtek 7. července v 9.00 hod. – Městská
knihovna • DESKOHRANÍ • Prázdninové čtvrtky pro děti.
■ Pátek 8. července v 15.00 hod. – Masarykovo náměstí • P!NK TRIBUTE • Pocta proslulé světové zpěvačce.
■ Čtvrtek 14. července v 9.00 hod. – Městská knihovna • ŠKOLA
DISCGOLFU • Prázdninové čtvrtky pro děti.
■ Pátek 15. července ve 20.00 hod – Masarykovo náměstí • KLÁRA
VYTISKOVÁ • Nové sólové album home zpěvačky kapely Toxique.
■ Sobota 16. července v 10.00 hod. – Masarykovo náměstí • DECHOVÝ ORCHESTR ŠTRAMBERK • Koncert.
■ Neděle 17. července ve 14.00 hod. – zahrada restaurace Nové
Slunce • ODPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ • Aktivity s Rodinným centrem
Provázek a koncert pro děti.
■ Čtvrtek 21. července v 9.00 hod. – Městská knihovna • DUHOVÉ
DOPOLEDNE • Prázdninové čtvrtky pro děti.
■ Pátek 22. července ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • RANGERS – PLAVCI • Koncert legendární folkové kapely.
■ Neděle 24. července v 15.30 hod. – zahrada restaurace Nové
Slunce • BABOUCI • Koncert nejstarší jihočeské dechovky.
■ Sobota 30. července v 19.00 hod. – Skalky-terasa • JIČÍNFEST
LIGHT & TOTÁLNÍ NASAZENÍ • Public Relations, Quattro Buggy, Totální
nasazení, RedVelvet, Demos, SPAM.
Připravujeme:
■ Pátek 8. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • SERGENT
PEPERE (F) • Cirkusovo-jazzově-šansonovo-pouličně-divadelní kapela
z bretaňského Rennes.
KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016–2017
Jazyky
Angličtina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Němčina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Italština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Španělština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Francouzština pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Nově
Kurz tvůrčího psaní
(15 lekcí po 2 hodinách, jedna lekce týdně)
Něco navíc
Kurz znakového jazyka pro začátečníky
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz hry na kytaru
(28 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně)
Informace a přihlášky na výše uvedených kontaktech, na telefonu
733 165 448 a e-mailu: domitrova@mksnj.cz.

Novojičínský zpravodaj

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do pondělí 15. srpna – Nová galerie • LENKA
RAŠKOVÁ – KLOBOUKY • Autorská výstava české
návrhářky (klobouky, pokrývky hlavy, kresby).
■ Do pátku 23. září – Rytířský sál • NEVÍDÁNO... •
Hliněné a bronzové sochy nevidomé sochařky Marianny Machalové –
Jánošíkové.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00, sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Do středy 31. srpna – placená expozice klobouků Návštěvnického
centra • OD HRAČEK K MODELŮM • Ze sbírek Pavla Bártka a Ivana
Bartoně ke 135. výročí železniční tratě Nový Jičín – Suchdol nad Odrou.
■ Do středy 13. července – galerie Návštěvnického centra • BRANKY
– BODY - SEKUNDY • Sportovní fotografie Jiřího Zerzoně.
■ Pondělí 18. července – středa 31. srpna – galerie Návštěvnického
centra • ČAJ A LÁSKA • Fotografie Pavla Kaščáka a Rostislava Čuboka
z festivalu krátkých filmů v esperantu v Číně. Vernisáž 21. července
v 17.00 hodin.
Návštěvnické centrum nabízí
• Expozici Generál Laudon, mapující život významného
rakouského vojevůdce.
• Expozici věnovanou technologickému procesu výroby
klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí.
• Komentované procházky městem s průvodcem pro veřejnost i školy.
• Půjčování disků do místního DiscGolfParku.
• Půjčování trekových holí nejen pro pěší trasu Generála Laudona.
• Bezbariérový přístup a přebalovací pult.
• Nově v prodeji tři druhy panoramatických průvodců Beskydy (skládací
pohledy).
• Nabízíme také pohlednice dobových rekonstrukcí hradů a brožury
hradů Česka z nakladatelství Putujeme.
Zahrajte si Laudoncaching v expozici Generál Laudon a čeká vás
odměna!
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00
■ Úterý 26. července v 16.30 hod.

- klubové prostory na Baště •
NOVÝ JIČÍN – JEHO STAVBY
(PROMĚNY) • Beseda k výstavě fotografií Pavla Wesseleho.
■ Každou středu v 15.00 hod. - před klubovými místnostmi •
LETNÍ BESEDOVÁNÍ

Prázdninový provoz knihovny
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny
Půjčovní doba v městské knihovně bude od 1. července do
31. srpna následující:
Oddělení pro dospělé čtenáře a areál dětského hřiště –
pondělí a čtvrtek od 8.00 do 18.00 hod., úterý, středa a pátek od
8.00 do 16.00 hod.
Oddělení pro děti mládež – každý pracovní den od 8.30 do
11.00 a od 12.00 do 15.00 hod.
Z důvodu čerpání dovolené bude městská knihovna včetně areálu
dětského hřiště od 25. července do 5. srpna pro veřejnost uzavřena.
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Pozvánky
• Prázdniny v knihovně
Prázdninové čtvrtky budou v městské knihovně patřit dětem.
Vždy od 9.00 do 11.00 hodin tady pro ně bude připraven vzdělávací nebo zábavný program: 7. července – Deskohraní,
14. července – Škola discgolfu, 21. července – Duhové dopoledne, 11. srpna – Zumba s Vendou, 18. srpna – Tvořivá dílna,
25. srpna – Malované kameny. Akce jsou určeny dětem od 7 do
13 let, doprovod dospělých je možný. Vstup je zdarma. Kapacita
míst je omezena, zájemci o konkrétní akci se mohou přihlásit
v oddělení pro děti a mládež, telefon 556 785 174. Další informace
najdete na plakátcích a na www.knihovnanj.cz
• Novojičínský jarmark bude také o prázdninách
Ani o prázdninách nebudou obyvatelé a návštěvníci města ochuzeni o tradiční Novojičínský jarmark. Uskuteční se ve čtvrtek
14. července od 8.00 do 18.00 hodin na Masarykově náměstí
a nabídne prodej cukrovinek, perníčků, trdelníků, balonků, šperků,
bižuterie a suvenýrů z keramiky, dřeva a dalších materiálů. Součástí
jarmarku budou Letní hrátky s Rodinným centrem Mozaika a tvoření
z dekorativního písku nejen pro děti.
• Skauti chystají příměstský tábor
Po roční přestávce se uskuteční letní příměstský tábor pro
neskauty. Pořádá ho středisko Pagoda Nový Jičín, které je součástí

Junáku – českého skautu. Tábor proběhne v Novém Jičíně v turnusech od 15. do 19. srpna a od 22. do 26. srpna. Koncipován
je jako denní, bez přespání. Hledáme účastníky ve věku od 8 do
11 let. Cena je 1 300 korun za osobu. Přihlásit se lze do 31. července na e-mailu tabor.skautsky@gmail.com. Více informací na
http://www.pagodanj.cz.

Letní kino v Novém Slunci
Kateřina Novotná, vedoucí kina Květen
Příznivci filmů pod širým nebem se letos mohou těšit na celý týden
promítání, jež bude probíhat od 25. do 31. července na novém místě
– v areálu zahrady restaurace Nové Slunce. Týden filmů zahájí komiksový antihrdina Deadpool. Z českých snímků nabídneme Rudého
kapitána, Trabantem do posledního dechu, pohádku Řachanda a zcela výjimečný film Děda, natočený v prostředí Beskyd. Nejen pro děti
jsme připravili animovanou pohádku Zootropolis: Město zvířat. Cyklus
ukončí „nesmrtelné“ Star Wars: Síla se probouzí. Představení budou
začínat ve 21.30 hodin. Vstupné 40 korun se proti loňsku nemění.
K dispozici bude občerstvení v restauraci Nové Slunce. Deky na
sezení si vezměte s sebou. Více informací v programu kina Květen
na straně 11.

Naši nejmenší slavili Den dětí
Hravé odpoledne v Kojetíně
Tradiční Dětský den jsme uspořádali v městské části Kojetín jedenáctého června. Přestože počasí nás trochu zkoušelo, děti si oslavu
svého svátku užily. Čekal na ně skákací hrad i kreativní a zábavné
stanoviště. Svou zdatnost prokázaly v hodu na plechovky, zatloukání
hřebíků, jízdě zručnosti, střelbě na terč, skládání kamenů a znalostech
správné recyklace odpadů. Za své úsilí dostaly drobnou odměnu
a upomínkové předměty. Příjemné odpoledne zakončilo přátelské
posezení s opékáním špekáčků. Poděkování za organizaci akce patří
osadnímu výboru a Sportovnímu klubu Kojetín. O dalších plánovaných
akcích i dění v Kojetíně se dočtete na www.kojetinnj.cz.
Text Jitka Rakušanová, foto Lumír Zrník

zvou všechny na další akci, kterou bude v sobotu 28. srpna tradiční
zápas Horní – Dolní, spojený s večerní taneční zábavou.
Text a foto: Petr Brandejs

S Mozaikou v džungli
Den v džungli prožili účastníci oslavy dětského svátku v Rodinném
centru Mozaika. Děti se na stanovištích seznámily s cizokrajnými
zvířátky. Zachraňovaly vyschlý pramen nebo se s Tarzanem v civilu
spouštěly na lanovce z koruny stromu. Po splnění úkolů na děti
čekalo zábavné vystoupení malíře Adolfa Dudka, které malé
návštěvníky nenechalo v klidu.
Text a foto: Zuzana Rosová

Oslavu nepokazil ani déšť
Osadní výbor a oddíl kopané v Bludovicích pozvaly děti a rodiče
na oslavu Dne dětí poslední květnovou sobotu po dopoledním
zápase fotbalistů. Mezi atrakce patřily skákací hrad i historické
hasičské auto ze Štramberka. Program pro děti, který zajistila agentura Bianca, nepokazil ani občasný déšť. Během přeháněk probíhaly
zábavné soutěže v prostorném stanu. Osadní výbor a fotbalisté
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Prodám rodinný dům – 2 byty
(3+kk a 4+kk) včetně přilehlého pozemku
a 2 pozemků cca 200 m od RD.
Byty možno užívat i samostatně. Vše v krásné a klidné obci Bernartice
nad Odrou u N. Jičína, krásné okolí, dobré dopravní napojení směr
NJ, Příbor, Mošnov, OV, Hranice, Olomouc, V. Meziříčí. Zastávka BUS 50 m od RD, obec – MŠ a ZŠ, pošta, obchod. Pro
vlastní bydlení, komerční (pracovní) využití nebo nájem.
U RD hospodářská stavba – možno odstranit. Na nemovitostech
neváznou žádná omezení nebo i jiná práva.
Kompletní zateplení, omítky, rozvody, kuchyně, podlahy.Veřejná kanalizace
+ vodovod, plyn, 220/380V, klasifikace energetické náročnosti – třída C
Telefon: 774 650 695, e-mail: fajkus.jiri@seznam.cz

Novojičínský zpravodaj
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KRYTÝ a VENKOVNÍ
BAZÉN NOVÝ JIČÍN
tel.: 556 704 061
741 01 Nový Jičín
Novosady 914/10
www.bazennovyjicin.cz

provozovatel:

Basketbalový klub Nový Jičín z.s.
tel.: 556 701 790 • www.basketnj.cz

Novojičínský zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín

Náklad:
10 900 ks (16 stran)
Distribuce: do všech domácností v Novém Jičíně, včetně částí města:
Straník, Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina
Barevnost: plnobarevně
Periodicita: měsíčník (12 vydání do roka)
Uzávěrka: vždy 15. předcházejícího měsíce
tel.: 545 240 117; mob.: 777 367 085;
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

PRO NAŠE PRACOVIŠTĚ V NOVÉM JIČÍNĚ
HLEDÁME KVALIFIKOVANÉ UCHAZEČE O POZICI:

SKLADNÍK/MANIPULANT
PROČ PRACOVAT ZROVNA U NÁS? NABÍZÍME VÁM:
celoroční jistotu práce ve stabilní mezinárodní společnosti s vedoucím
postavením na trhu
■ mzdu 17 000 Kč/měsíc
■ náborový příspěvek až ve výši 15 000 Kč
■ stravenky plně hrazené zaměstnavatelem ve výši 70 Kč/odpracovaný den
■ 25 dnů dovolené a 3 dny placeného volna v případě nemoci
■ práci v moderním, temperovaném skladě s nejmodernější technikou
■ příspěvek na penzijní pojištění a řadu dalších výhod
■ zaměstnanecký tarif mobilního operátora pro rodinné příslušníky.
■

CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM?
Manipulace se zbožím, příprava k expedici, kontrola zboží, nakládka
a vykládka vozidel, práce na 3 směny.
CO OD VÁS OČEKÁVÁME?
praxe ve skladu je výhodou (není podmínkou)
■ průkaz na VZV (v případě potřeby zajistíme školení)
■ dobrý zdravotní stav
■ čistý trestní rejstřík
■ ochotu pracovat na směny (možnost přizpůsobení směn podle vašich
možností).
■

Možnost nástupu ihned, případně podle dohody.
Zaujala vás naše nabídka? Pak neváhejte a zašlete nám váš strukturovaný životopis na e-mail: katerina.tesarova@dhl.com. Pro bližší informace
nás můžete též kontaktovat na telefonním čísle 739 545 191.
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Knápek discgolfovým šampionem
Eliška Bártková
V krásném prostředí Moravského Krumlova se o posledním květnovém víkendu uskutečnil jeden z nejvýznamnějších turnajů české
discgolfové asociace – mistrovství republiky. Bojů o titul se zúčastnilo devadesát hráčů.
Členové novojičínského klubu Moravian Gators v soutěži obsadili
přední pozice. Nejvyšší příčka patří talentovému Jakubu Knápkovi,
který obhájil loňské prvenství v kategorii Junior, jeho oddílový kolega
Bohdan Jílek skončil třetí. Vicemistrem nejprestižnější skupiny Open
se stal Přemysl Novák, stejně jako předsedkyně klubu Petra Javorková v kategorii Women. Sérii úspěchů završil Radek Knápek čtvrtým
místem ve skupině Master pro hráče nad čtyřicet let.

Trénovali s reprezentantem

Oddíl stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín připravil
pro svou mládež motivační projekt ke zlepšení sportovních
výkonů. Mladí stolní tenisté v květnu a červnu dvakrát týdně
trénovali pod dohledem bývalého českého reprezentanta Tomáše Janáska (druhý zprava). Vedení oddílu věří, že hráči tak lépe
pochopí význam tréninku pro jejich výkonnostní růst.
Text a foto: Miroslav Mikula

Mladí zápasníci na „bedně“
Roman Kopecký, trenér

Našim discgolfistům se na mistrovství republiky dařilo.
Foto: discgolfmk.cz

S pěti medailemi se vrátili mladí novojičínští zápasníci z Memoriálu
Oldřicha Mrázka, který se uskutečnil první červnovou sobotu v Krnově.
Představilo se na něm 165 závodníků z Česka, Slovenska a Polska.
Z našich zápasníků Natálka Švrčková a Anička Jaklová vybojovaly zlaté
medaile, Rosťa Janča a Nikol Strnadlová brali stříbro a Kuba Oliva bronz.
Tentýž den proběhl mezinárodní turnaj ve slovenských Bánovcích
nad Bebravou. Novojičínští zástupci si opět vedli výborně! V konkurenci 143 volnostylařů ze Slovenska, Česka a Maďarska obsadil
Toník Kramoliš druhou a Štěpán Polášek třetí příčku.

Devadesát medailí pro Lagunu!
Pochodovali okolím města

Tři sta čtyřicet účastníků prošlo první červnovou sobotu startem devátého ročníku pochodu Okolím Nového Jičína. Za pěkného počasí mohli pěší vybírat mezi trasami dlouhými od osmi
do pětadvaceti kilometrů, cyklisté si užili vyjížďku na čtyřicet
nebo sedmdesát kilometrů. Všichni dostali mapu s popisem
trasy, občerstvení na cestu a v cíli pamětní list. Pro rodiče
s dětmi připravil Turistický oddíl mládeže Ještěrky na Skalkách
Pohádkový les na téma Letopisy Narnie (na snímku). Na Skalkách a na Čerťáku ani letos nechyběly ukázky skautské činnosti.
Mezi turisty převažovali obyvatelé našeho města a okolních
obcí, zúčastnili se ale také poutníci z Hlohovce a Prahy. Akce
pod záštitou města Nový Jičín splnila hlavní cíl – vytáhnout ven
celé rodiny a užít si krásy blízkého okolí.
Text Ivana Klimčíková, foto Jana Holišová

Novojičínský zpravodaj

Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Úctyhodných devadesát cenných kovů přivezli členové zdejšího Klubu
vodních sportů Laguna z mistrovství republiky v plavání s ploutvemi,
které na konci května hostil Liberec. Kromě čtyřiceti mistrovských titulů
vybojovali osmadvacet stříbrných a dvaadvacet bronzových medailí.
Nejúspěšnějším závodníkem byl Jakub Jarolím se sedmi tituly a třemi
českými rekordy. Na doplňkové trati čtyři sta metrů v rychlém potápění
s přístrojem dosáhl času 2:54,45 minuty a překonal tak jedenáct let
starý nejlepší výkon. Rekordní tabulky přepsal také v dalších disciplínách
rychlostního potápění – sprintu na sto a dvě stě metrů. V dorostenecké
kategorii byl neméně úspěšný Jakub Kovařík, který se stal šestinásobným mistrem republiky a držitelem čtyř národních rekordů.
Po republikovém měření sil ploutvaři upřeli svou pozornost k mezinárodním soutěžím. Mládež bojovala ve Středoevropském poháru, junioři
a senioři se připravují na mistrovství světa. Muži Jakub Jarolím a Ondřej
Dofek splnili nominační limity na šampionát v Řecku, junioři Jakub Kovařík,
Jakub Klimpar a Barbora Svobodová se představí ve Francii.

Pozvánka a upozornění
• Pokračuje městská discgolfová liga
Pátý turnaj ze série Novojičínské discgolfové ligy se uskuteční
v neděli 10. července od 8.30 hodin na discgolfovém hřišti
Bocheta. Zváni jsou široká veřejnost, začátečníci i úplní nováčci.
Registrace běží na www.discgolf.cz.
• Sportovní hala v Loučce je uzavřena
Oddíl stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín oznamuje, že sportovní hala v Loučce je v červenci a srpnu z technických důvodů uzavřena. Probíhá zde pokládání nové podlahové
krytiny Taraflex a nezbytná údržba.

15

Fotosoutěž čtenářů – 64. kolo

1. místo: Jan Kopera
Soutěžícím se podařilo „rozhádat“ skupinu hodnotitelů více než obvykle. Nakonec proti snímkům z našeho náměstí, které soutěžící
zasílají nejčastěji – v tomto kole jich bylo sedm – těsně, ale přece jen více bodovaly snímky s objevnými záběry.
1. místo získává Jan Kopera, který svůj snímek pořídil z výšin budovy někdejšího sídla OV KSČ.
2. místo patří Richardu Gabrielovi za snímek takzvané morové kapličky, pořízený tentokrát ze žilinské strany.
3. místo obsadil Milan Janyška, jehož silně kontrastní snímek by mohl evokovat připomínku rozporuplných názorů na nedávnou přeměnu
zachyceného prostoru.
Pavel Wessely

2. místo: Richard Gabriel

3. místo: Milan Janyška

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

Uzávěrka příštího čísla bude 19. července ve 12.00 hodin.
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