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Malí i velcí přivítali prázdniny a užívají si léta
Prázdniny dospěly do své poloviny, ale my se na titulní straně vracíme k poslednímu červnovému dni, kdy je děti i dospělí
na Masarykově náměstí společně přivítali. Čekala na ně spousta hudebních a tanečních čísel, her, soutěží a artistických
vystoupení. A nemuseli se jen dívat a poslouchat – kdo chtěl, mohl si hravé odpoledne zpestřit discgolfem, skákáním přes
švihadlo, žonglováním, zumbou a workshopy. Také druhá polovina prázdnin dětem i dospělým nabídne mnoho zajímavých
zážitků. Třeba dětské čtvrtky v městské knihovně nebo koncerty Novojičínského léta 2016. Jejich podrobný přehled najdete
na straně 11.
Text Novojičínský zpravodaj, foto Lenka Malinová
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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych vás v mírném předstihu
pozval na Slavnost města. Ta letošní,
v pořadí již třiadvacátá, proběhne
2. a 3. září, kdy bude končit roznos zářijového čísla Novojičínského zpravodaje.
Baroko v Novém Jičíně, architekti
a stavitelé té doby, výročí novojičínských
cechů a 130 let od otevření spolkového
domu. To jsou základní mezníky, které
letošní slavnost připomene. Program začne v pátek 2. září v Beskydském divadle, dřívějším spolkovém domě, který slaví kulatiny.
V 19.00 hodin se na jeho jevišti představí Moravské divadlo Olomouc
s operetou Johanna Strausse Netopýr. Pro milovníky folku, rocku
a jazzu budou na Masarykově náměstí připraveny koncerty Davida
Stypky a Bandjeezu a kapely Blue Effect.
Sobota 3. září bude již tradičně patřit kostýmovaným průvodům,
řemeslnému jarmarku, kulturním vystoupením, workshopům a expozicím. Potěšující a do budoucna povzbuzující je skutečnost, že podstatnou část programu a výtvarných děl tvořících náplň slavnosti
připravily děti z našeho města. Rád bych také upozornil na dvě pozoruhodné výstavy. V Žerotínském zámku se můžete seznámit s tvorbou
architektů a stavitelů města v době baroka. A na Staré poště bude
otevřena výstava Nový Jičín v proměnách času, dokumentující odsun
německého obyvatelstva z našeho města v roce 1946.
Večer se můžete těšit na tradiční ohňostroj i na sérii koncertů,
kterou odstartuje kapela Barock. Ve 21.30 hodin vystoupí David
Koller a slavnost uzavře mezinárodní uskupení Ting. Věřím, že se
vám celodenní program, na kterém se podílejí novojičínské spolky,
organizace, školy a školky a stovky amatérských i profesionálních
umělců, bude líbit. Vážení občané, přeji vám pohodové léto a v září
se s vámi budu těšit na viděnou při Slavnosti města.
Jaroslav Dvořák

Další informace o Slavnosti města
čtěte na straně 6.

Rušné prázdniny ve školách
Marie Machková, tisková mluvčí
Ve zdejších základních a mateřských školách se již tradičně
o prázdninách buduje, opravuje, mění vybavení, maluje a uklízí.
Letos dá město jen do prázdninových úprav školských zařízení
přes čtrnáct milionů korun.
Mezi nejnákladnější patří rekonstrukce střechy a krovů v mateřské škole na Vančurově ulici, oprava elektroinstalace v Základní
škole Komenského 68 a vybudování nového hřiště u Základní
a mateřské školy Dlouhá. Všechny práce musejí být hotovy do
prvního září, jen výstavba hřiště skončí o něco později.
„Pokračujeme hlavně v opravách kanalizace, vodoinstalace
a elektroinstalace. Mění se nejen rozvody, ale i staré zářivky za
svítidla s LED diodami. Například ve škole Komenského 68 zaplatíme za opravu elektroinstalace a úspornější osvětlení ve druhém
podlaží přes dva miliony korun. V základních školách Jubilejní
a Dlouhá se částečně mění vedení otopného systému, který zároveň doplňujeme o termostatické hlavice,“ informuje vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.
Školní jídelny na Komenského 66, Komenského 68 a Jubilejní
ulici, získají nové konvektomaty pro přípravu jídel a mateřská škola
na Komenského ulici úplně novou výdejnu stravy. V některých
školských zařízeních probíhá také rekonstrukce sociálních zařízení
a šaten. U základní a mateřské školy na Dlouhé ulici začne v srpnu
stavba nového hřiště za téměř jeden a půl milionu. „Je třeba provést
terénní úpravy, aby vznikl prostor pro hrací prvky a svah na sáňkování,“ dodala Navrátilová.

2

Město ocenilo úspěšné žáky

Konec školního roku byl pro radnici příležitostí k ocenění žáků,
kteří úspěšně reprezentují svou školu a město ve vědomostních
a sportovních soutěžích nebo kteří dosahují trvale výborných
výsledků ve výuce. „Dárek a pamětní list převzalo bezmála
sedmdesát školáků. Byli mezi nimi členové úspěšných sportovních
družstev a jednotlivci, ale i žáci, kteří se zúčastnili jazykových, přírodovědných a literárních soutěží. Ocenili jsme také školáky, kteří
pořádají akce pro své spolužáky, vedou například školní časopis
a ty, kteří mají trvale výborné studijní výsledky,“ uvedla Michaela
Bluchová z odboru školství.
Text a foto: Marie Machková

Kdo získal ocenění?
Žáci, kteří reprezentují školu a město ve vědomostních a sportovních soutěžích:
Základní škola Jubilejní 3: Družstvo chlapců a dívek ve vybíjené
(Viktorie Bílková, Tomáš Dvořák, Jan Hanzelka, Lukáš Hanzelka,
Martin Myslík, Matěj Olšovský, Ondřej Rajskup, Samuel Schickl,
Veronika Smutná, Vít Šarman, Tadeáš Teichmann, David Žák).
Základní škola Dlouhá 56: Lukáš Pohořelský (matematická
Pythagoriáda).
Základní škola Tyršova: Lukáš Goláň (soutěže ve francouzském
a německém jazyce), Eva Valentová (soutěž v německém jazyce),
Iva Bártová (soutěž v německém jazyce), Pavlína Merhoutová
(soutěž v německém jazyce), Ferdinand Tischlinger (matematická
Pythagoriáda), René Lušovský (recitační soutěž).
Základní škola Komenského 68: Jakub Raitr (matematická
olympiáda), Družstvo starších dívek v plavání (Dita Dimiděnková,
Aneta Figarová, Johanka Chovancová, Barbora Nekorancová, Klára
Novotná, Barbora Svobodová), Družstvo mladších dívek v plavání
(Adriana Durajová, Marie Chovancová, Natálie Jurečková, Vendula
Macíčková, Eliška Maňáková, Olga Strouhalová), Družstvo mladších chlapců v plavání (Jan Biernát, Milan Jakuš, David Kremel,
Jakub Palušík, Vojtěch Písařovic, Jonáš Ryška).
Základní škola Komenského 66: Jakub Tyraj (matematická
olympiáda), Soňa Indráková (soutěž v ruském jazyce), Družstvo
chlapců ve volejbalu (Michael Bílek, Pavel Böhm, Richard D´Agnolo, Antonín Handrych, Dominik Jurča, Tomáš Kopecký, Tomáš Kuběna, Ondřej Kučerka, Vojtěch Kučerka, Matyáš Kuchařík, Vojtěch
Mička, Josef Štec, Jiří Vohanka).
Žáci, kteří dosahují trvale výborných studijních výsledků:
Základní škola Jubilejní 3: Peter Jaroň, Aneta Nejezchlebová,
Zdeněk Plešek.
Základní škola Dlouhá 56: Bilal Bečirovič, Kateřina Horáková,
Viktorie Karasová.
Základní škola Tyršova: František Horák, René Lušovský,
Kateřina Mrklovská.
Základní škola Komenského 68: Karolína Červenková, Jakub
Kovařík, Jakub Pernický.
Základní škola Komenského 66: Terezie Bechná, Ludmila
Krausová, David Nahorniak.

Novojičínský zpravodaj
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Montessori začíná na Tyršovce Programy na dotace vyhlášeny
Alice Šimíčková, zástupkyně ředitelky

Marie Machková, tisková mluvčí

Po ročním pilotním ověřování ve výuce zahájí Základní škola Tyršova prvního září Montessori vzdělávání dětí v plném rozsahu. Pedagogika Marie Montessori je ucelený a propracovaný výchovně
vzdělávací program, který vychází z vývojových potřeb dítěte, učí
ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání a naplňuje
myšlenku „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
Jedním ze základních principů, který v Základní škole Tyršova uvedeme do praxe od prvních dnů, je výuka dětí ve věkově smíšených třídách. Například spojením tří ročníků zažije každé dítě pozici nejmladšího,
prostředního i nejstaršího v kolektivu. Práce v těchto skupinách dětem
umožní, aby i na obtížném úkolu pracovaly aktivně s pomocí zkušenějšího spolužáka. Pozorováním práce starších spolužáků děti přirozeně
získávají první zkušenosti a informace o problému.

Po roce ověřování se Montessori vzdělávání ve škole Tyršova rozběhne naplno.
Foto: archiv školy

Radnice vyhlásila osm programů pro poskytování dotací z městského
rozpočtu v roce 2017. Mezi podporované aktivity opět patří sport, kultura, volný čas, sociální služby, životní prostředí, novinkou je domácí
hospicová péče. Město na ně přispěje dvaadvacet milionů korun, tedy
o tři miliony více než letos.
„Nejvyšší částku jsme vyčlenili na sport. Jen na sportování dětí a mládeže poplyne pět milionů korun, což je nejvíce v historii. Celkově jsme
sportovcům navrhli čtrnáct milionů, o dva miliony více než v tomto
roce,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák.
O 350 tisíc korun se navyšoval objem peněz na sociální služby, kam
by mělo směřovat téměř 4,7 milionu. Dalších 200 tisíc by nově měla
činit podpora domácí hospicové péče. U volnočasových aktivit má
být příspěvek vyšší o 100 tisíc korun a u podpory životního prostředí
– tedy u dotací občanům na vybudování malých domovních čističek
a ekologických zdrojů topení – suma narostla o 250 tisíc korun.
„Některé částky jsme navýšili velmi výrazně. Třeba pro sport, zejména
mládežnický. Chceme však, aby to byly pevné mantinely a organizace
a kluby už nepodávaly další individuální žádosti o finanční příspěvky
z městského rozpočtu,“ zdůraznil starosta. „Letos jsme například na
sport, nad rámec původně vyčleněné částky, schválili individuální dotace přesahující dva miliony korun. V příštím roce kluby budou moci
o dotace žádat také ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Město by pro ně nemělo být jediným finančním zdrojem.“
Od loňského srpna radnice rozděluje dotace ze svého rozpočtu
podle nové směrnice, jejímž cílem je sjednotit a zpřehlednit podporu
jednotlivých aktivit. „Dříve byl systém financování roztříštěný. Žadatelům
se poskytovaly dary, dotace a granty, přitom nebyla stanovena téměř
žádná kritéria. Nyní usilujeme o spravedlivější rozdělování peněz,“
objasnil Dvořák.

Prohřešky cyklistů a chodců

Sídliště mění svůj vzhled

Ilona Majorošová, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

V letním období se strážníci městské policie častěji zaměřují na
cyklisty a chodce. V letošním prvním pololetí přistihli při přestupcích
čtyřiapadesát cyklistů. Mezi nejčastější a nejzávažnější prohřešky patřily porušení zákazu vjezdu a jízda po chodníku, bez osvětlení, ochranné
přilby nebo povinné výbavy.
Zcela čisté svědomí nemají ani chodci, kteří jedenáctkrát přecházeli
silnici mimo přechod a pětkrát se pohybovali v místech se zákazem
vstupu chodců. Strážníci dohlížejí rovněž na provoz na cyklostezkách,
kde se pohybují chodci, běžci, rodiče s kočárky, ale i motorová vozidla.
Žádají bruslaře a cyklisty, aby nepoužívali na cyklostezce sluchátka
a věnovali se plně jízdě. Zároveň upozorňují, že cyklostezka neslouží
k běhání a procházkám pěších chodců.

Probíhá třetí etapa regenerace sídliště Bezručova – Riegrova.
Zahrnuje rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení, úpravu zeleně,
výměnu odpadkových košů a laviček. Náklady činí 6,6 milionu korun,
práce by měly skončit devatenáctého září.
„Poničené asfaltové chodníky nahradí zámková dlažba. V plánu
jsou také kácení starých a nemocných dřevin, výsadba nových keřů
a stromů a výměna sloupů veřejného osvětlení. Mezi domy se pohybuje
technika, proto žádáme veřejnost o opatrnost a toleranci snížené
kvality venkovního prostředí,“ uvedla Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic. S přestavbou sídliště ze sedmdesátých let minulého století město začalo v roce 2012. Dosud do ní investovalo přes
dvanáct milionů korun.

Prázdninový tip: Navštivte Dům přírody Poodří!
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
Navštívily vaše děti záchrannou stanici v Bartošovicích? Možná
tam byly se svou školou a doma vám pak nadšeně vyprávěly, jaká
zvířátka, ptáky a další zajímavosti tam spatřily. Finanční částka,
kterou město letos stejně jako každý rok vynakládá ze svého rozpočtu na ekologické výchovné programy pro děti a žáky novojičínských škol, však byla vyčerpána už v prvním pololetí.
Umožněte proto svým dětem prohlídku nové a stále doplňované
venkovní a interiérové expozice Domu přírody Poodří alespoň prostřednictvím prázdninového rodinného výletu! S poutavým výkladem se vám budou věnovat zkušení lektoři, kteří vás pomocí
interaktivních prostředků seznámí s přírodními i historickými pozoruhodnostmi nejen v krajině údolní nivy řeky Odry.
Dům přírody Poodří je o prázdninách pro veřejnost otevřen denně
od 9.00 do 17.00 hodin, poslední komentovaná prohlídka začíná
v 16.00 hodin. K individuální prohlídce není nutné objednávat se
předem. Více informací najdete na http://csopnj.cz/.

Novojičínský zpravodaj

Dům přírody Poodří představuje zajímavý tip na prázdninový výlet.
Foto: Hana Hůlová
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Turistické toulky Krkonošemi
Jiří Pauk, Klub českých turistů
Historicky první týdenní autobusový zájezd do Krkonoš uspořádal
Klub českých turistů. Cestou do nejvyšších českých hor jsme se
zastavili v polském Otmuchově a u stejnojmenného jezera a prohlédli
si krásné historické město Klodszko i tvrz nad ním.
V Krkonoších jsme se ubytovali v chatě Jindřichův dům nad Pecí
pod Sněžkou, ve výšce tisíc metrů nad mořem. Na šestačtyřicet
účastníků ve věku od šestnácti do dvaaosmdesáti let čekal náročný
turistický program. Měli jsme postupně projít téměř celý hlavní Krkonošský hřeben, dlouhý zhruba osmdesát kilometrů. To jsme ještě
nevěděli, že Krakonoš se svatým Petrem zaviní, že některé úseky
budeme zdolávat i za mokra.
Úkol jsme ale splnili – zdolali jsme Černou Horu, Sněžku, Špindlerovku, pramen Labe, Obří důl, Sněžné jámy, Dvoračky a řadu dalších vrcholů i atraktivních míst. Po týdnu jsme se unavení, vyvětraní,
se spoustou nových dojmů, kamarádů a přátel vrátili domů s jedinou
nezodpovězenou otázkou: Kdy zase společně a kam?

Dobrovolnictví je obohatilo
Radka Čapková, vedoucí středisek Slezské diakonie
Již deset let je Slezská diakonie zapojena do projektu mezinárodního dobrovolnictví. Do Česka přijíždějí mladí lidé, aby rok vykonávali
dobrovolnickou službu v jejích střediscích. Od loňského září do
letošního srpna zde působilo třicet dobrovolníků z celé Evropy.
Poprvé se projektu zúčastnila také střediska v Novém Jičíně, kam
nastoupily dvě Francouzky – Pauline Gacouin do denního stacionáře
Eden a Marion Salembier do sociálně terapeutických dílen Effatha.
Zajímavá zkušenost to byla jak pro mladé dobrovolnice, tak i pro
pracovníky a klienty sociálních služeb. Zpočátku hrála roli jazyková
bariéra, ovšem jedním z úkolů mezinárodních dobrovolníků je učit
se jazyku země, v níž působí. Kulturní šok se nekonal, protože podle
slov obou dobrovolnic jsou si naše země hodně podobné.
V denním stacionáři Eden se Pauline záhy zapracovala. „Velmi
rychle se stala jednou z nás. Se sociálním cítěním vůči lidem s těžkým
mentálním a tělesným postižením se snad narodila. Je přirozená,
vnímavá a citlivá, s klienty velmi hezky pracuje a dokáže je zaujmout
navzdory jazykové bariéře,“ pochválila ji pracovnice stacionáře Ilona
Michalčíková.
Také Pauline bude na své působení ve stacionáři ráda vzpomínat.
„Potkala jsem krásné lidi, zdejší pracovníci i klienti jsou pro mě
srdeční záležitost. Mám je moc ráda,“ říká. Pauline i Marion se po
návratu do vlasti nadále chtějí věnovat práci se zdravotně postiženými
lidmi. Nabyté zkušenosti využijí v praxi i při dalším studiu.

Objevovali kouzlo noční oblohy

Pozorování noční oblohy se uskutečnilo první prázdninový den
v Kojetíně. Profesionálním výkladem ho doprovodili pracovníci
hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Po několikerém odkladu kvůli
nepříznivému počasí jsme se dočkali krásné oblohy a mohli sledovat Mars, Venuši, Saturn s překrásným prstencem a mnoho
dalších dvojhvězd, mlhovin a hvězdokup. Výklad a pozorování
probíhaly od setmění do pozdních nočních hodin na stanovištích
se dvěma dalekohledy. Přišli všichni fandové astronomie z blízkého
okolí včetně dětí a seniorů. Program byl velmi poutavý. Věříme,
že i v budoucnu se podaří uspořádat kulturní akci, která se setká
s obdobným zájmem.
Text a foto: Lumír Zrník

Den Loučky se opět vydařil
Jaroslav Kotas
Bohatý program nabídl tradiční Den Loučky, který uspořádal zdejší
osadní výbor za finanční podpory města. Ráno se v kostelíku svaté
Anežky uskutečnila mše svatá, dopoledne pozvala jednota Orel děti
a mládež do orlovny na turnaj ve stolním tenisu a smíšená družstva
na soutěž v bowlingu.
Odpolední části největší kulturně-sportovní akce v Loučce se
v areálu U chovatelů zúčastnilo na dvě stě padesát lidí. Členové
Českého svazu chovatelů pro ně připravili program se soutěžemi,
malováním na tvář a skákacím hradem. Dospělým hrála až do večera
k poslechu, zpěvu i tanci cimbálová muzika Radegast, nechybělo
ani bohaté občerstvení.

Napomozte výzkumu rakoviny!
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Pro Pauline (vlevo) byla práce ve stacionáři velkou zkušeností.
Foto: Radka Čapková
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Genetici z Laboratoří Agel v Novém Jičíně se zapojili do mimořádného grantového projektu zaměřeného na výzkum onkologických onemocnění. „Sledujeme změny v genech onkologických
pacientů v porovnání s geny zdravých lidí, kteří onkologické onemocnění neprodělali. Právě hledání těchto dobrovolníků představuje největší problém,“ vysvětluje vedoucí oddělení vzdělání
a výzkumu Spiros Tavandzis.
Dobrovolníci musejí splňovat poměrně přísné podmínky. Do
projektu se mohou zapojit lidé starší šedesáti let, kteří neprodělali
onkologické onemocnění, stejně tak jejich rodiče, sourozenci
a děti. Jen takoví dárci mohou poskytnout deset mililitrů krve,
určené k detailnímu zkoumání. „Nalézt rodinu, v níž se přes tři
generace nevyskytlo onkologické onemocnění, je velmi těžké,“
říká spoluautorka projektu Jana Pospíšilová.
Pokud si myslíte, že jste vhodným kandidátem pro účast na
výzkumu, kontaktujte Spirose Tavandzise, telefon 725 809 917,
nebo Janu Pospíšilovou, telefon 725 386 664. Pomůžete tak mnoha rodinám onkologických pacientů. Více informací o projektu
na www.laboratore.agel.cz.
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Ještěrky v kouzelné Narnii

„Tomíci“ v malebných Roháčích

Jana Holišová, vedoucí oddílu

Jana Holišová, vedoucí oddílu

Na letní tábor jsme se v Turistickém oddílu mládeže Ještěrky
těšili celý rok, a už je za námi. Tentokrát jsme si jako téma vybrali
kouzelnou Narnii a Plavbu jitřního poutníka.V námořnickém duchu
jsme se svou lodí zakotvili na naší základně Skurečená, kde se
dvacet plavčíků ohlásilo do služeb krále Kaspiána.
Podle příběhu jsme propluli kolem sedmi ostrovů, hledali sedm
lordů a sedm mečů. Plavčíci měli za úkol meče vyhledat a získat.
Pouze jejich spojením bylo možné porazit zlo, které se šířilo Narnií.
Vydali jsme se tedy na strastiplnou cestu plnou nástrah a dobrodružství. Počasí bylo příjemně teplé a pršelo jen v noci.
Strašidelnou stezku odvahy okořenily hromy a blesky, cestu
nám osvětlovaly svítící tyčinky. Jako správní námořníci jsme plnili
různé zkoušky a plavili se na lodích na přehradě Horní Bečva. Kdo
měl kuráž, mohl si zajezdit na koni. Velcí kluci a holky se prošli na
Pustevny a šli pozdravit Radegasta. Cesta se jim velice líbila a přišli
plni dojmů. Také splnili zkoušku, při které byli den a noc v lese
sami, vařili si a postavili přístřešek.
Mezi plavčíky vládla skvělá nálada. I když letošní tábor začínal
dosti divoce, vše jsme ustáli a spokojení jsme se vrátili domů.
Těšíme se na další oddílové akce a už teď víme, že si je parádně
užijeme.

Výprava do Roháčů nabídla „tomíkům“ spoustu zajímavých zážitků.
Foto: Jana Holišová
Na prahu léta jsme se s Turistickým oddílem mládeže Ještěrky
podívali do malebných Roháčů na Slovensku. Okouzlila mě tamní
plesa, a proto jsem se chtěla o tu krásu podělit s dětmi. Deset
členů oddílu se vydalo za krásami zdejší přírody, květeny a strmých
hřebenů hor nad nimi.
Nejprve jsme se vydali od chaty Zverovka Spálenou dolinou na
rozcestí pod Troma kopami směrem k Roháčským plesům, na
jejichž hladině se zrcadlily vrcholky okolních hor. Cestou jsme
zahlédli kamzíky přecházející po kamenitých polích a pozorovali
krásně rozkvetlé rostliny.
Následující den jsme podnikli výstup od Ťatliakovy chaty na
1656 metrů vysoké sedlo Zábrať a Rákoň. Na zpáteční cestě Látanou dolinou nás provázely záplava borůvkových keříků a krásné
výhledy do okolí. Děti samy na sobě pocítily, co s dýcháním dokáže
řídký vzduch ve vyšší poloze.
Závěr pobytu jsme věnovali návštěvě Oravského hradu. Překvapily nás moderní úpravy hradu a zaujal poutavý výklad naší
průvodkyně. Po celou dobu jsme měli překrásné počasí a skvělé
ubytování. Děti byly báječné a v horách neunavitelné. Když jsme
se vraceli domů, vyzvídaly, kam pojedeme příště.

Občanská statistika leden–červen 2016
Počet obyvatel k 30. 6. 2016

24 035

Plavčíci vyrazili na svém korábu vstříc prázdninovým dobrodružstvím.
Foto: Jana Holišová

Narozeno dětí
Chlapci

73

Setkání spřátelených jubilantů

Děvčata

54

Uzavřeno sňatků – Nový Jičín

Vendulka Bervicová a Pavel Wessely
Nejen sbor Ondráš letos slaví jubileum. Kromě pětašedesátých
narozenin nejstaršího pěveckého spolku v poválečné historii našeho města si šedesátiny připomíná sbor Josef Seliger Chor z německého Plochingenu nedaleko Stuttgartu. Novojičínské publikum ho
mohlo poznat v roce 1992, o pět let dříve se u německých kolegů
zastavil Ondráš při návratu z turné po Francii.
Od té doby se uskutečnila mnohá přátelská setkání obou sborů.
Zatím naposledy se tak stalo osmnáctého června, kdy se sbormistr
Petr Lichnovský a Vendulka Bervicová zúčastnili výročního koncertu a následné malé oslavy plochingerského sboru. Milá a přátelská atmosféra vyústila v pozvání jeho členů na říjnový koncert
k jubileu Ondráše.
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127

33

– Kunín

17

– Rybí

1

– Hladké Životice

1

– Hostašovice

1

– Šenov u Nového Jičína
Odstěhovalo

0
255

Přistěhovalo

161

Zemřelo

116

Nejstarší občan

Geryk František

1917

Nejstarší občanka

Pavelková Ludmila

1914
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Chystáte se na Slavnost města?
Marie Machková, tisková mluvčí
Slavnost města letos přenese Nový Jičín do období baroka. Připomene architekty a stavitele té doby a osobnost Jana Ignáce
Čapka. Další dějovou linku budou tvořit výročí místních cechů
a spolků a 130 let od otevření spolkového domu, dnešního Beskydského divadla.
BAROKO A OSOBNOST
Zdejší rodák Jan Ignác Čapek byl regionálním malířem a projektantem několika barokních staveb. V roce 1744 namaloval nejznámější
vedutu Nového Jičína. Také vypracoval projekt farního kostela Všech
svatých v Rožnově pod Radhoštěm.
CECHY A SPOLKY
Od potvrzení artikulí cechu řeznickému a tesařskému správcem
novojičínského panství letos uplyne 360 let. Před 430 lety purkmistr
a rada města propůjčili artikule cechu mlynářskému a 420. výročí se
váže na potvrzení artikulí soukenickému cechu. Podobu cechů za
pomoci kostýmů a různých artefaktů připomenou novojičínské školy
a Středisko volného času Fokus.
SOUTĚŽ
Město vyhlašuje soutěž o nejefektnější dětský kostým. Neměl by
být z půjčovny a měl by mít barokní prvky. Vítěze čeká finanční odměna, vyhlášen bude na hlavním pódiu. Registrace malých kostýmovaných účastníků slavnosti bude probíhat u stánku na Masarykově
náměstí.
OTEVŘENÉ PAMÁTKY
U příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví budou zdarma
zpřístupněny památkové objekty: věž radnice, Stará pošta, dům
generála Laudona, bašta městského opevnění, Žerotínský zámek
a kostely Nanebevzetí Panny Marie a Nejsvětější Trojice.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
Městské kulturní středisko kvůli městské slavnosti opět zajistí půjčovnu kostýmů. Historické šaty bude možné zapůjčit v kině proti
stokorunové záloze. Po navrácení oděvu bude záloha vrácena zpět.
DOPRAVA
V pátek 2. září od 18.00 do 22.00 hodin a od soboty 3. září od
6.00 hodin do neděle 4. září do 12.00 hodin bude zcela uzavřen
vjezd na Masarykovo náměstí a do ulic 5. května, Jungmannovy,
K Šatlavě, Křižíkovy, Kostelní, Žerotínovy a Lidické. Parkoviště u antikvariátu na Tyršově ulici bude uzavřeno od 1. září od 8.00 hodin do
soboty 3. září do 24.00 hodin. Od pátku 2. září od 16.00 hodin do
neděle 4. září do 8.00 hodin bude uzavřeno parkoviště Na Valech.
K parkování lze využít parkovací plochy u zimního stadionu. V sobotu
od 6.00 do 24.00 hodin bude uzavřena komunikace od tiskárny Kontext po prodejnu Sempra. V době konání ohňostroje budou ulice
Úzká a Lidická uzavřeny i pro pěší. V sobotu 3. září bude na celém
území města parkování zdarma.

složit poklonu dámě, která profesi knihovnice brala vždy jako poslání,
miluje literaturu a poezii a čtenářské zážitky předává prostřednictvím
scénářů literárně-dramatických pořadů Literárního klubu již čtyřicet
let.
Snad ani sama netuší, kolika stovkám čtenářů a posluchačů udělala
radost, pomohla orientovat se ve spletité cestě literárního umění,
a nejen onoho, neboť se nezalekla podávat svědectví o životních osudech umělců výtvarného oboru či hudby.
Sama pak vlastním recitačním uměním dodala pořadům lesk, protože její láskou nejsou jen poezie, literatura, knihy, romány, eseje, ale
i recitace; možná, že kdysi dávno v předchozím životě byla slavnou
herečkou. Duchem stále mladé jubilantce přejeme štěstí, zdraví, lásku,
věčnou inspiraci a mnohé další scénáře a výstupy. Literární klub připomene novojičínské veřejnosti čtyřicáté výročí svého trvání
(a sedmdesátiny Jany Homolové) na podzim v samostatném pořadu.
Karel Chobot a zbývající členové Literárního klubu

Na túře po alpském ledovci
Ivan Čejka, Klub českých turistů
První červencový týden novojičínští turisté strávili v údolí řeky Enns
v rakouských Alpách pod masivem Dachsteinu. Cestou jsme stihli
krátký výlet do soutěsky Donnersbacherklamm. Poté se však spustil
vydatný liják, který trval ještě druhý den ráno. Namísto plánované túry
jsme zamířili na krytý bazén do Schladmingu.
Odpoledne se počasí umoudřilo a my jsme se mohli vypravit na Planai
a Krahbergzinken. Další den jsme zdolali žebříky v nádherné soutěsce
Wilde Wasser s impozantním vodopádem a odpočinuli si u jezera Riesachsee. Poté nás řidič vyvezl k Zrcadlovému jezeru, kde zdatní turisté
vystoupali na tři okolní vrcholy Gasselhöhe, Rippetegg a Schober.
V úterý nás čekal hlavní bod programu. Lanovkou jsme vyjeli na sluncem zalitý Dachstein, kde jsme podnikli túru po ledovci a navštívili zavěšený most se schody „do nikam“ a ledový palác vyzdobený sochami
z ledu. V dalších dnech jsme ještě absolvovali túry na Hauser Kaibling,
vrchol Kufstein s vodopádem a krásnými jezery Ahornsee a Grafenbergsee. S průvodcem jsme prošli soutěskou Notgasse s prastarými
rytinami ve skalách.

Růže pro poezii...
...a první dámu novojičínského Literárního klubu a recitačního umu
Janu Homolovou, která ….. Nechci v této chvíli vyřknout před celou
čtenářskou obcí, že stále půvabné, šarmantní a nestárnoucí knihovnici
budou její přátelé koncem srpna blahopřát k malému jubileu. Chci jen

Dobrodružná cesta po zavěšeném mostu na Dachsteinu.
Foto: Ivan Čejka

Názory zastupitelů
Václav Dobrozemský: Vážení čtenáři, stále častěji se setkáváme
s neprofesionální prací a vystupováním vedení města. Na posledním zasedání zastupitelstva porušil starosta města jednací řád
i zákon o obcích. Občanu města bylo upřeno jeho zákonné právo
vyjádřit se na zasedání zastupitelstva. Starosta neumožnil vystoupit

občanovi města a následně mu byl vypnut mikrofon. Zvýšeným
hlasem starosta diskusi ukončil a občan tak diskutovat nemohl.
Více v plné verzi článku i 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/.
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Náměstí žilo festivalem zlatavého moku

Novojičínské Pivobraní je každým rokem úspěšnější. Letošní
čtvrtý ročník přilákal na Masarykovo náměstí okolo třinácti tisíc
lidí, zástupci pětadvaceti pivovarů z domova i ze zahraničí vytočili
téměř sto padesát hektolitrů piva.
Kromě večerních koncertů kapely Rybičky 48, Petera Nagyho
a Marka Ztraceného se velkému zájmu těšila prezentace Velkého
světa techniky z Dolní oblasti Vítkovic a simulátor jízdy ve formuli 1.
Nejmenší děti zaujal program Kaštanového krámku a malování na
obličej.
„Naším cílem bylo vytvořit pohodovou odpočinkovou atmosféru
a nabídnout program pro celé rodiny. Zároveň jsme chtěli podpořit
gastroturistiku a malé pivovary,“ řekla vedoucí Návštěvnického
centra Radka Bobková a připomněla, že v příštím roce bude festival
zlatavého moku slavit půlkulatiny.
Text Marie Machková, foto Marie Machková a Lenka Malinová
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Sedmdesáté výročí odsunu německého obyvatelstva
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Po drsném odsunu velké části obyvatel Nového Jičína v létě
1945 nastalo čekání na oficiální zahájení deportací Němců. Ministr
národní obrany a budoucí prezident Československa Ludvík Svoboda se svými podřízenými intenzívně pracoval na celkové otázce
odsunu Němců.
V srpnu 1945 informoval ministr zahraničí Jan Masaryk o výsledcích spojeneckých jednání v Postupimi a o záměru neorganizovaný
odsun obyvatel německé národnosti dočasně zastavit a vypracovat
odsunový plán. Prezident Edvard Beneš podepsal 3. srpna 1945
„Ústavní dekret prezidenta republiky o úpravě československého
státního občanství osob národnosti německé a maďarské“. Od
ledna 1946 byly na území Československa zahájeny oficiální transporty obyvatelstva. Z Nového Jičína byly vypraveny 11. března,
30. března, 12. dubna, 18. září a 27. listopadu 1946 a v následujících
letech až do roku 1950.
Jak tyto transporty probíhaly, dokládá zpráva velitelství pracovního tábora v Novém Jičíně z 12. března 1946: 24.00 – uzavření
nádraží armádou; 1.00 – pohotovost deseti nákladních aut a následný odvoz zavazadel; 4.30 – budíček; 5.00–5.30 – výdej snídaně;
6.00 – nástup a odchod na nádraží; 6.40 příchod na nádraží;
8.30 – ukončení a odjezd první skupiny vlakem směrem na Hodslavice. Druhá skupina zahájila nástup v 9.00, třetí v 10.00.

Odplata za válečné útrapy začíná...

Odsun Němců z Novojičínska v březnu 1946.

Foto: Muzeum Novojičínska.

V tomto prvním oficiálním transportu bylo odsunuto dvanáct
set lidí, mezi nimi 271 dětí. Celý transport se svolením ministerstva
vnitra a okresního národního výboru filmoval a fotografoval Zdeněk
Svoboda. Ve 14.15 odjel železniční transport do předávací stanice
Brod nad Labem, kde byl předán Američanům.
Tento a následující odsuny se týkaly celého novojičínského okresu. V Novém Jičíně docházelo ke shromažďování deportovaných
do tří internačních táborů. Mezi internovanými byl páter Wolfram,
představitel kapucínského řádu z Fulneku, který se svou fotokamerou pořídil z transportu vypraveného 18. září 1946 několik unikátních záběrů.
Cesta čtyřiceti vagonů s deportovanými se 21. září 1946 zastavila
také v proslulé železniční stanici v německém Dachau. Další transporty směřovaly do západního a východního Německa, ale i do
Rakouska. Nevyhnuli se jim ani sirotci z německých rodin z Nového
Jičína, kteří pobývali na sklonku čtyřicátých let minulého století
v novojičínském Boromeu.
Smutný osud postihl rovněž německé antifašisty, kteří se nedočkali svého uznání a nakonec po mnoha excesech zvolili cestu dobrovolného odsunu převážně do sovětské německé okupační zóny.
V roce 1946 byl přijat „Zákon o právnosti jednání souvisících
s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků“, který spáchané
přečiny na Němcích amnestoval. Po roce 1948 vláda Komunistické
strany Československa veškerá další vyšetřování zločinného charakteru zcela zastavila.
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Foto: Muzeum Novojičínska.

Téma přiblíží výstava ODSUN 1946 – město Nový Jičín
a jeho proměny, která se uskuteční od 3. do 30. září ve
výstavní síni Staré pošty na Masarykově náměstí. Slavnostní
vernisáž proběhne v sobotu 3. září v 10.30 hodin.

Železniční transport – směr západ.

Foto: Muzeum Novojičínska.
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Velká válka v novojičínském tisku – červen a červenec 1916
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv Nový Jičín
Světová nebo také Velká válka pokračovala v létě 1916 již druhý rok.
K probíhající bitvě u Verdunu přibylo na západní frontě další bojiště na
Sommě, německé císařské námořnictvo se střetlo s tím britským u Jutska, Rakousko-Uhersko dále svádělo boje s Italy podél řeky Soči (Isonzo) a na strmých skalnatých svazích Alp. A po boku Německa i na
východní frontě proti carskému Rusku, jež se počátkem června v ofenzivě vedené generálem Brusilovem pokusilo východní frontu rozmělnit
a odlehčit tak spojencům na západě.
Ani když čtenář novojičínských novin Deutsche Volkszeitung přeskočil
úvodní stránky popisující situaci na bojištích rovnou na rubriku Místní
zprávy z Nového Jičína, nevyhnul se informacím o dalších padlých
rodácích nebo stavu válečného hospodářství. O to více se obyvatelé
města snažili udržovat tradice a obyčeje, kterými byli zvyklí dělit rok
na různá období, a zachovávat i přes změněné podmínky alespoň
zdání všednosti. Zvláště, když koncem července rukovali už i devatenáctiletí mladíci.
Vojenský koncert i procesí
Ve čtvrtek na slavnost Nanebevstoupení Páně se v lázních Štramberk
konal vojenský koncert ve prospěch vdov a sirotků po padlých ze zeměbraneckého pěšího pluku číslo 22, kam byla zvána veřejnost z celého
okolí. Vstupné 8 haléřů, děti polovic, začátek ve 3 hodiny odpoledne,
chléb s sebou.
Velikonoční období skončilo svatodušními svátky, které byly stejně
zamračené a upršené jako Velikonoce. Zato na Boží Tělo se vyčasilo.
Podloubí na náměstí jako každý rok zdobila zeleň. K početným lipovým
větvím podle autora článku chyběla jen tráva kryjící dlažbu, aby přírodní
iluze byla dokonalá.
V čele procesí šly dívky v bílém, školní žactvo a spolky vojenských
veteránů a katolických tovaryšů se svými prapory. Tak jako loni se
znovu zapojila rota místního zeměbraneckého pěšího pluku číslo 16,
která při požehnání u každého ze čtyř oltářů vypálila čestnou salvu.
Pod nebesy šel nový městský farář, páter Rudolf Weigel, který v úřadu
nahradil zemřelého pátera Johanna Parsche. Za ním duchovenstvo,
úředníci a zastupitelé obce, následování velkým počtem věřících.
Náměstí zaplnilo obyvatelstvo města. Po církevních oslavách zde defilovalo vojsko a poté se rozvinul běžný sváteční provoz.
V záři svatojánských ohňů
Letní slunovrat lidé oslavili o svatojánské noci. Přes nedostatek palivového dříví a především mužů, bojujících na frontách, podařilo se
zapálit tradiční hranice na Skalkách, u starého hřbitova – nynějších
Smetanových sadech – a na několika dalších místech, včetně nového
hřbitova.
Dobrou náladu místní mládeži nepokazila ani zpráva, že místodržící
Moravy, Karl svobodný pán von Heinold-Udynski, zapověděl všechny
taneční zábavy v zemi. I tak se na svátek svaté Anny na konci července
uskutečnil tradiční koncert vojenské hudby v zahradě podniku Nové
Slunce.

Jedno z hojně navštěvovaných procesí na náměstí.
Foto: Státní okresní archiv NJ
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Vítanou příležitostí k přivýdělku byl prodej lesních plodů.
Foto: Státní okresní archiv NJ

Výtěžek byl věnován opět na potřeby vdov a sirotků po padlých ze
16. pluku, jedna třetina připadla chudým mistrům šesti řemeslných
společenství a jejich vdovám a sirotkům, poslední část využilo město
prostřednictvím pomocného fondu na podporu místních nuzných.
Čaj z ostružiníku, tabák s růžemi
Velkým tématem června i července bylo zajišťování živobytí a především různé způsoby, jak nahradit výrobky, kterých se na trhu kvůli válce
nedostávalo. Mezi nezbytné zboží bylo zařazeno také ovoce, které
nově nepatřilo mezi pochutiny, ale potraviny. Navyšování cen na trhu
u meruněk nebo borůvek bylo zakázáno a ceny měly být co nejdříve
úředně stanoveny.
Už od počátku června tisk čtenáře upozorňoval, že je pravý čas na
sběr ostružinových lístků, ze kterých lze namísto tradičního ruského
čaje po usušení uvařit chutný aromatický a zdravý nápoj. Čaj se dal
připravit i z lístků a květů mařinky vonné nebo jahod. Koncem června
pak obyvatelé města při svých procházkách na Skalky sbírali lipový
květ, pod bedlivým dozorem členů okrašlovacího spolku, aby nedocházelo k poškození větví.
Využitím darů přírody, rostlin a bylin, listů a květů, kořenů a plodů,
se nahrazovala nejen káva a čaj, ale vyráběly se z nich i octy nebo
pálenky. Z třešňových pecek se lisoval olej a stopky se používaly opět
jako náhrada čaje. Okvětní plátky růží se přidávaly do cigaretového
a dýmkového tabáku.
Do sběru se zapojili i žáci obecných a středních škol, kteří se svými
učiteli měli zajišťovat pícniny, ale také jahody, houby, lipový květ, jitrocel,
kopřivu, lesní plody, ostružinové listí nebo duběnky. Ministerstvo školství
počítalo se spoluprací i na podzim, kdy měli žáci sbírat padané ovoce
nebo lišejníky.
Díky příznivému počasí nastaly žně dříve než jiné roky. Půdu tak bylo
možné využít pro další pěstování. Po podzimním ječmeni, žitu, hrachu,
raných bramborách nebo zelí a cibuli se měla coby krmivo pěstovat
bílá řepa nebo tuřín, případně různé druhy pozdní zeleniny, zelí a kapusty.
Osázena měla být nejen obdělaná půda. Noviny své čtenáře vyzývaly,
aby využili každý kousek volné země. Mezi řádky bobů nebo brambor
či na květinové záhony měly přijít okurky, salát nebo brukev.
Co z nich vyroste?
Školní rok skončil s ohledem na zdravotní situaci a přetrvávající onemocnění spálou, tyfem a neštovicemi 10. července bohoslužbou a předáním vysvědčení a školních zpráv. Mládež bez dozoru však tropila
neplechu. Ničila při svých hrách úrodu na polích. Na zdech domů a plotech, dokonce i na kostelní zdi, se objevovaly neslušné nápisy. Redakce
novin proto vyzývala dospělé ke zvýšené obezřetnosti a zásahu v případě nutnosti. Protože otázkou bylo nejen, co si o městě pomyslí
návštěvníci, ale především, co vyroste z takové generace?
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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
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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
Informace pro předplatitele:
Prodej předplatného a příjem nových přihlášek probíhá v pokladně
Beskydského divadla, která je ale do 15. srpna uzavřena. Prodej bude
pokračovat od 16. srpna. Uzávěrka předplatného bude 16. září.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ KROTITELÉ DUCHŮ • Pondělí 1. srpna – úterý 2. srpna
v 17.30 hod. • 2D • Středa 3. srpna v 17.30 hod. • 3D • Návrat
s novým týmem nejlepších komediálních herců současnosti. Akční
komedie, 117 min., dabing.
■ JASON BOURNE • Pondělí 1. srpna – čtvrtek 4. srpna
ve 20.00 hod. • Pátek 12. srpna ve 20.00 hod. • Slavný agent bez
paměti se vrací. Thriller, 123 min., titulky.
■ SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL • Čtvrtek 4. srpna v 17.30 hod. a neděle 7. srpna ve 20.00 hod. • 3D dabing • Pátek 5. srpna
v 17.30 hod., sobota 6. srpna ve 20.00 hod. a pondělí 15. srpna
ve 20.00 hod. • 2D dabing • Pondělí 8. srpna ve 20.00 hod., sobota
13. srpna – neděle 14. srpna ve 20.00 hod. • 2D titulky • Nová
komiksovka o zlosynech, kteří na své misi vykonají pro změnu něco
dobrého. Akční thriller, 123 min.
■ TERMINÁTOR • KULTOVKY V KINĚ • Pátek 5. srpna
ve 20.00 hod. • „I’ll be back!“ Arnolda Schwarzeneggera v obnovené
premiéře. Akční sci-fi/thriller, 107 min., titulky.
■ SEZN@MKA • Sobota 6. srpna – pondělí 8. srpna v 17.30 hod.
• Úterý 9. srpna – středa 10. srpna ve 20.00 hod. • Úterý 16. srpna
– středa 17. srpna ve 20.00 hod. • Nová česká komedie s Jiřím
Langmajerem v hlavní roli. 90 min.
■ HLEDÁ SE DORY • Úterý 9. srpna – středa 10. srpna
v 17.30 hod. • Staří známí Dory, Nemo a Marlin jsou zpět. Animovaný,
90 min., dabing.
■ NEŽ JSEM TĚ POZNALA • Čtvrtek 11. srpna ve 20.00 hod. •
Adaptace bestselleru Jojo Moyesové. Romantický, 110 min., titulky.
■ TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ • Čtvrtek 11. srpna – pátek 12. srpna
v 17.30 hod. • 2D • Sobota 13. srpna – neděle 14. srpna
v 17.30 hod. • 3D • Pondělí 15. srpna – čtvrtek 18. srpna
v 17.30 hod. • 2D • Pátek 19. srpna v 17.30 hod. • 3D • Lahůdka
od tvůrců filmových hitů Já, padouch a Mimoni. Animovaná komedie,
90 min., dabing.
■ STAR TREK: DO NEZNÁMA • Čtvrtek 18. srpna ve 20.00 hod.
a neděle 21. srpna ve 20.00 hod. • 2D • Pátek 19. srpna – sobota
20. srpna ve 20.00 hod. • 3D • Středa 24. srpna – čtvrtek 25. srpna
v 17.30 hod. • 2D • Pokračování legendárního příběhu. Akční
sci-fi, 120 min., titulky.
■ STRAŠIDLA • Sobota 20. srpna – úterý 23. srpna v 17.30 hod.
• Nová česká pohádka. Rodinná komedie, 113 min.
■ ZHASNI A ZEMŘEŠ • Pondělí 22. srpna – středa 23. srpna ve
20.00 hod. • Americký horor, 81 min., titulky.
■ PAN DOKONALÝ • Středa 24. srpna – čtvrtek 25. srpna ve
20.00 hod. • Martha potká muže, který by mohl být tím pravým. Než
zjistí, že je nájemný zabiják na útěku. • Akční komedie, 95 min., titulky.
■ MŮJ KAMARÁD DRAK • Pátek 26. srpna – neděle 28. srpna
v 17.30 hod. • Záhadný chlapec prý nemá rodinu ani domov a žije
v lesích s obřím drakem Elliotem. Rodinný/dobrodružný, 100 min.,
dabing.
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■ BUCHTY A KLOBÁSY • Pátek 26. srpna – sobota 27. srpna
ve 20.00 hod. • První mládeži nepřístupný počítačem animovaný
film. Animovaná komedie, 89 min., titulky.
■ TÝPCI A ZBRANĚ • Neděle 28. srpna – pondělí 29. srpna ve
20.00 hod. • Příběh podle skutečné události - jak se dva hoši z Miami
Beach stali nejvíce nepravděpodobnými pašeráky zbraní v historii.
Komedie/drama. 114 min., titulky.
■ DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ • Pondělí 29. srpna – středa 30. srpna v 17.30 hod. • Ledová událost roku a s ní mamuti
Manny, Ellie a Broskvička, něco jako lenochod Sid, tygr Diego a vačičáci Crash a Eddie. Animovaná komedie, 95 min., dabing.
■ LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY • Úterý 30. srpna ve 20.00 hod.
• Fenomenální skupina poprvé na plátnech kin v celovečerním filmu.
Dokument, 89 min., česky.
■ DĚDA • BIO SENIOR • Středa 31. srpna ve 13.00 hod. • Česká
rodinná komedie z Valašska. 110 min.
■ TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ • Středa 31. srpna – pátek 2. září
v 17.30 hod. • 2D • Anotace viz výše.
■ MĚLČINY • Středa 31. srpna – pátek 2. září ve 20.00 hod. •
Dvě stě metrů od břehu, a ve vodě bílý žralok – „Čelisti“ pro novou
generaci diváků. Thriller/drama, 87 min., titulky.
■ OBR DOBR • Sobota 3. září – neděle 4. září v 17.30 hod. •
Adaptace knihy Roalda Dahla od režiséra Stevena Spielberga. Rodinné fantasy, 117 min., dabing.
■ BENHUR • Sobota 3. září – neděle 4. září ve 20.00 hod. • Příběh
muže, který přežije roky otroctví, aby se pomstil. Dobrodružný/historický, titulky.

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

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
■ Pátek 8. srpna v 19.00 hod. –
Masarykovo
náměstí
•
SERGENT PÉPÈRE (F) & RANGERS – PLAVCI • Cirkusovo-jazzově-šansonovo-pouličně-divadelní kapela z bretaňského Rennes.
Před jejím vystoupením proběhne koncert skupiny Rangers–
Plavci, přeložený z 22. července.

Sergent Pépère.
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Foto: www.goout.cz

■ Čtvrtek 11. srpna v 9.00 hod. – Městská knihovna • ZUMBA
S VENDOU • Součást cyklu prázdninových čtvrtků v knihovně.
■ Pátek 12. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • ROCK
& ROLL BAND MARCELA WOODMANA • Show ve stylu rock&roll.
■ Neděle 14. srpna v 16.00 hod. – zahrada restaurace Nové
Slunce • MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN
■ Čtvrtek 18. srpna v 9.00 hod. – Městská knihovna • TVOŘIVÁ
DÍLNA • Součást cyklu prázdninových čtvrtků v knihovně
■ Pátek 19. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • THE
FELLAS / LIGHT & LOVE • Plážový rock, pohodička…
■ Čtvrtek 25. srpna v 9.00 hod. – Městská knihovna • MALOVANÉ KAMENY • Součást cyklu prázdninových čtvrtků v knihovně.
Připravujeme:
■ Pátek 2. září v 19.00 hod. – Masarykovo náměstí • BLUE
EFFECT/DAVID STYPKA & BANDJEEZ
■ Sobota 3. září v 9.00
hod. – Masarykovo
náměstí • SLAVNOST
MĚSTA NOVÝ JIČÍN •
Koncerty: DAVID KOLLER, BAROCK, TING
(USA/CZ/MEX).

David Koller.

Foto: www.goout.cz

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.
■ Do středy 31. srpna – galerie Návštěvnického centra • ČAJ
A LÁSKA • Fotografie Pavla Kaščáka a Rostislava Čuboka z festivalu
krátkých filmů v esperantu v Číně.
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
• 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
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Pozvánky
• Restaurant Day – hlaste se, přijďte!
Již pošesté se v Novém Jičíně uskuteční festival Restaurant Day.
Amatérští restauratéři si na jeden den otevřou své „restaurace“ a ostatním účastníkům nabídnou ochutnávkové porce delikates vlastní výroby. Kuchaři-amatéři mohou svá menu ohlásit do 15. srpna Martině
Paličkové na e-mail martina.palickova@proficionj.cz. Restaurant Day
se uskuteční v sobotu 20. srpna od 11.00 hodin na zahradě restaurace Nové Slunce. Akce celosvětového formátu potrvá do vyjedení
zásob, vstup na ni bude bezplatný.
• Setkají se opuštěné a postižené děti
Osmé setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje se uskuteční v sobotu
3. září v Mořkově. Cílem zábavně-relaxační a výchovně-vzdělávací
akce je usnadnit jejich začleňování do běžného života. V kulturní
části programu vystoupí taneční mistr Zdeněk Chlopčík, který
bude učit děti společenskému chování a tanci, dále Vladimír Hron,
skupina akrobatického tance, mistr moderní magie a taneční skupina Elektro Boogie. Děti čeká také bublinková show, neformální
beseda o šikaně a užívání drog, setkání s redaktorem Českého
rozhlasu a krátká prezentace Švédska. Chybět nebudou soutěže
o ceny, kolo štěstí, tombola a projížďky motorovým vláčkem. Celodenní stravovací a pitný režim je zajištěn, vstup bude volný. Více
informací na www.fond-heidi.cz.
• Prožijte podzim s Muzejní školou
Druhý ročník cyklu přednášek s názvem Muzejní škola (nejen)
pro seniory připravuje Muzeum Novojičínska. Každé pondělí od

3. října do 28. listopadu, vždy od 9.00 do 11.00 hodin, se v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně uskuteční přednášky z historie, archeologie, národopisu, botaniky a ochrany
kulturního i přírodního dědictví. Cena cyklu přednášek je 300 korun,
závazné přihlášky lze přinést do pokladny v Žerotínském zámku
v pracovní dny od 1. do 16. září (kromě pondělí), od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin. Kapacita míst je omezena. Závěrečná
přednáška bude spojena s výletem do Památníku J. G. Mendela
v Hynčicích. Více informací získáte na www.muzeumnj.cz nebo
na telefonu 556 701 156.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na putování po zajímavostech
v okolí, tentokrát k pramenům
potoků protékajících Novým Jičínem. Den a hodinu upřesníme
na webových stránkách a vývěskách Klubu – budou záviset na
počasí a počtu přihlášených zájemců v poměru k počtu automobilů. Ve čtvrtek 25. srpna v 16.30 hodin si v Baště městského
opevnění poslechneme vyprávění Dagmar Jahnové o jejích toulkách po Mauriciu, Bali a Vietnamu. Setkání spojené s projekcí
bude součástí cyklu Naší členové na cestách. Ve středu
31. srpna v 17.00 hodin zveme na slavnostní vernisáž výstavy
obrazů výtvarníků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském
Hradišti, založené v roce 1939 firmou Baťa.

Sport
Mladí zápasníci stoprocentní!
Roman Kopecký, trenér
Dva novojičínští zápasníci si vybojovali účast na mistrovství republiky ve volném stylu v kategoriích mladších žáků a kadetů, které
proběhlo osmnáctého června v Praze. Žákyně Natálie Švrčková ve
hmotnostní kategorii do 43 kilogramů a kadet Daniel Baron v kategorii do 54 kilogramů potvrdili stoupající výkonnost a v konkurenci
sto třiceti zápasníků z osmnácti oddílů získali bez porážky mistrovské
tituly pro letošní rok.

Po výhrách 6:1 nad Juřinkou a 8:1 nad Velkou Bystřicí naši postoupili z prvního místa v základní skupině. Ve finále se utkali s týmem
Kateřinic, který zdolali poměrem 10:2. Po zásluze vybojovali zlaté
medaile, Thomas Cauzzo se navíc stal nejlepším hráčem turnaje.
Zlatou tečkou ukončil trenér Jiří Chlopčík své působení u mladší
přípravky.

Úspěchy nadějí „bílého“ sportu
Radek Vrba, trenér
Tenisový turnaj starších žáků se uskutečnil dvanáctého a třináctého července v Novém Jičíně. Ze svěřenců zdejšího tenisového
oddílu si nejlépe vedl Oliver Kysilka, jenž vybojoval druhé místo
v singlu a s Martinem Gurášem z Tenisového klubu Na Dolině v Trojanovicích vyhrál čtyřhru. V deblu se dařilo také našim starším žákyním – Sára Macháčková s Terezou Sochovou rovněž zvítězily.
V závěru června skončila mistrovská utkání družstev všech kategorií. Jedná se o sedm smíšených družstev s celkem padesáti hráči
a hráčkami. Výsledky můžete pravidelně sledovat na stránkách
oddílu www.tenisnj.cz a www.tenisolympia.cz.

Benjamínci se s trenérem rozloučili turnajovým vítězstvím.
Foto: Jana Martincová

Sportovní pozvánka
Zlatá tečka benjamínků
Jana Martincová
Čtrnáct fotbalových týmů z Česka a Slovenska se zúčastnilo
červnového žákovského turnaje Tatran Cup ve Všechovicích na
Přerovsku. Bylo mezi nimi také družstvo benjamínků z FK Nový
Jičín, které si vedlo velmi úspěšně.

12

• Horní a Dolní se utkají v Bludovicích
Osadní výbor Bludovice informuje, že tradiční fotbalový zápas
Horní – Dolní, spojený se zápasem mládeže a večerní taneční
zábavou se skupinou Salto, se uskuteční v sobotu 20. srpna ve
14.00 hodin na místním fotbalovém hřišti. Pro naše nejmenší
budou připraveny různé atrakce.

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Srpen 2016

PLAVECKÁ ŠKOLA LAGUNA NOVÝ JIČÍN

PLAVÁNÍ PRO VŠECHNY
* kojence, děti i dospělé *
www. lagunanj.cz
Krytý bazén – Nový Jičín
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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)
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vždy 15. předcházejícího měsíce
tel.: 545 240 117; mob.: 777 367 085;
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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U Smetany opět létaly disky

Devátý ročník nejstaršího discgolfového turnaje v našem městě
– Bedřich Smetana Memorialu – proběhl poslední červnovou
sobotu ve Smetanových sadech. Pozvání pořadatelů z místního
klubu Moravian Gators a Střediska volného času Fokus přijali
hráči z Nového Jičína a blízkého okolí, ale i z Přerova, Ostravy,
Uničova a Jindřichova Hradce. Navzdory velké konkurenci zvítězili
členové Moravian Gators ve třech ze čtyř kategorií. Kryštof Novák
ovládl kategorii Open, Petra Javorková vyhrála kategorii Women
a Bohdan Bílek nenašel přemožitele ve skupině Junior pro hráče
do osmnácti let. V kategorii Master, v níž změřili síly discgolfisté
starší čtyřiceti let, náš Radek Knápek obsadil krásné druhé místo.
Text Pavel Kotala, foto Moravian Gators

Bidolido Cup ovládl Flash Team
Martin Sedlář, hlavní pořadatel
Dvaadvacet mužstev, včetně dvou slovenských, se zúčastnilo
třináctého ročníku turnaje v malé kopané s názvem Bidolido Cup
2016, který se devátého července konal ve Straníku. Mezi tradičními účastníky byl také Flash Team z Kopřivnice, jehož členem je
výrazná hokejová osobnost a reprezentant Tomáš Fleischmann.
Právě jeho tým si se všemi soupeři poradil nejlépe a letošní
turnaj poprvé ovládl. Finálový zápas rozhodovaly pokutové kopy.
Za bezbrankového stavu v základní hrací době prokázali lepší
nervy hráči Flash Teamu, když zdolali Cumel Team na penalty 3:2.
Třetí místo vybojoval tým Růžové Tlapičky Hukvaldy, který zvítězil
poměrem 2:1 nad celkově čtvrtým týmem H2O.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Tomáš Daniš z vítězného
Flash teamu, cenu pro nejlepšího hráče získal Aleš Žídek reprezentující Cumel Team a nejlepším střelcem se s osmi brankami
stal Radek Štefek z Růžových Tlapiček.
Příznivci malé kopané se již mohou těšit na příští ročník Bidolido
Cupu, který se uskuteční v sobotu 8. července 2017.

Z vítězství na Bidolido Cupu se poprvé radoval kopřivnický Flash Team.
Foto: Petr Kocián

Novojičínský zpravodaj

Kovařík se blýskl ve Francii
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Jakub Kovařík (vlevo) se radoval ze dvou medailových úspěchů.
Foto: KVS Laguna
Obrovského úspěchu dosáhl ploutvař Jakub Kovařík ze zdejšího
Klubu vodních sportů Laguna. Na červencovém juniorském
mistrovství světa ve francouzském Annemasse vybojoval v konkurenci více než tří set závodníků ze třiatřiceti zemí dva cenné
kovy.
Do finále postoupil celkem čtyřikrát. V rychlostním plavání s přístrojem na sto metrů vytvořil časem 34,96 vteřiny český juniorský
rekord a získal stříbrnou medaili. Další národní rekord 37,16 vteřiny
si připsal v plavání na sto metrů s ploutvemi, kde bral bronz.
Juniorskému šampionátu předcházelo seniorské a akademické
mistrovství světa v řeckém Volosu. Jakub Jarolím, student Palackého univerzity v Olomouci, tam v závodech na padesát a sto
metrů s dýchací trubicí a ploutvemi doplaval dvakrát na stříbrné
pozici. Naproti tomu Ondřej Dofek po nespravedlivé diskvalifikaci
do finále na dvousetmetrové trati nepostoupil.
Ploutvaři Laguny se nyní připravují na finále Světového poháru
v ruském Tomsku.

„Zimák“ plný krasobruslařů
Markéta Brožová
Mezinárodní krasobruslařský camp pod vedením špičkových trenérek Ivety Reytmayerové, Hany Tóczikové a dalších trenérů se
potřetí vrátil na zdejší zimní stadion. Lze říci, že Nový Jičín se stal
stálou krasobruslařskou destinací.
Každého ze tří turnusů se zúčastnilo sedmdesát krasobruslařů
ve věku od pěti do sedmnácti let z Makedonie, Islandu, Turecka,
Ruska, Slovenska a různých koutů Česka. Všichni ocenili perfektní
zázemí i krásy Nového Jičína. Od druhé poloviny července se na
ledě střídali s účastníky „hobby“ hokejových campů nejen pro děti,
ale například i pro otce se synem. Plocha tak byla využita do poslední
minuty.
K uspořádání krasobruslařského campu bylo nutné zajistit kvalitní
led, ubytování v blízkém okolí, celodenní stravování a gymnastickou
průpravu. Zimák letos poprvé nabídl dlouho nevyužívané prostory
po bývalé restauraci, se souhlasem města přebudované na zrcadlový tréninkový sál. Celoročně ho budou využívat hokejisté ke
kompenzačním cvičením a naše malé krasobruslařky k taneční průpravě.
Také pro veřejnost „Zimák“ přichystal letní bonbonek – veřejné
bruslení na ledě každou neděli od 18.00 hodin. Více informací na
www.zimaknj.cz.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 65. kolo
Výborné světelné podmínky, jaké nabízí začátek léta i časté proměny oblohy
v tomto čase, inspirovaly také naše
soutěžící fotoamatéry. Dva z nich
dokonce k této obloze vzlétli a pokusili
se ukázat naše město z výšin.
1. místo náleží Antonínu Vágnerovi,
který díky své trpělivosti zachytil
neopakovatelnou scénku v samotném středu našeho náměstí.
2. místo získává Zuzana Wenigová za
snímek, jímž se s námi dělí o výhled,
jaký by mohli spolubydlící z nižších
pater závidět.
3. místo získal Daniel Fišer, jenž na
fotografii z ještě větších výšin dává
poznat, v jak pozoruhodném městě
žijeme.
Pavel Wessely

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

2. místo: Zuzana Wenigová

3. místo: Daniel Fišer

Uzávěrka příštího čísla bude 18. srpna ve 12.00 hodin.
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