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Letošní rok bude v našem městě ve znamení Laudona
Sedmnáctého února uplyne tři sta let od narození Ernsta Gideona von Laudona. Proslulého vojevůdce, jehož odmítnutí
v počátcích kariéry musel pruský král Fridrich II. později hořce litovat. Laudon v čele vojsk rakouské císařovny Marie Terezie
a jejího následníka Josefa II. zvítězil v mnoha slavných bitvách. Svůj poslední souboj svedl v Novém Jičíně. Dům, v němž
podlehl těžké nemoci, nese jeho jméno. Také začínající rok lze bez nadsázky nazvat Laudonovým. Jeho jubileum připomene
Slavnost města, vzpomínková akce u Laudonovy busty, interaktivní hra Návštěvnického centra a mnoho dalších akcí.
Více čtěte na stranách 7 a 8.
Text Novojičínský zpravodaj, foto Ladislav Šmitke
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v lednovém Slovu starosty jsem vás
informoval o investičních akcích uskutečněných v roce 2016. Bylo jich 65. Pro
rok 2017 jich je ve schváleném rozpočtu
ještě více, celkem 69. Odbor majetku,
rozvoje a investic má připraveno k realizaci 36 projektů v celkové hodnotě
52 miliony korun a také jeden záměr, který se bude realizovat pouze při získání
dotace – revitalizaci skládky Kojetín za 23 miliony korun.
Dále necháme vypracovat 12 projektových dokumentací. V roce
2017 například vybudujeme nová parkovací místa u mateřské školy
v Hücklově vile, u čerpací stanice v Revoluční ulici či opravíme parkoviště v ulici Gen. Hlaďa u parku. Zpracovány budou projektové
dokumentace na nové parkoviště v ulici U Jičínky a na opravu parkovací plochy u restaurace na Skalkách.
V první etapě cyklogenerelu vytvoříme cyklopruhy v ulicích Palackého a Slovanské. Uskutečníme čtvrtou etapu regenerace sídliště
Bezručova–Riegrova, zateplíme budovu Mateřské školy Jubilejní
a budovu družiny Základní školy Tyršova. Pokračujeme v instalaci
úspornějšího veřejného osvětlení v ulicích – letos v Divadelní, Revoluční a Hřbitovní.
V rámci další fáze projektu Bezpečně ve městě zhotovíme či opravíme
přechody pro chodce v ulicích Tyršově, Slovanské, Gen. Hlaďa, Suvorovově a u mateřských škol Smetanovy sady a v Bludovicích. Letos
také postavíme chodník v Loučce v ulici Na Drážkách, v Bludovicích
rozšíříme cyklostezku i pro chodce, necháme vytvořit projektové dokumentace na výstavbu chodníků ve Straníku, Kojetíně a na poslední,
šestou etapu Pstruží potok – Životice v Žilině.
Z dalších akcí v místních částech připomenu například revitalizaci
areálu Čerťáku a sanaci svahu u čistírny odpadních vod v Kojetíně
nebo opravu mostu v Bludovicích. Pro jeden z nejzásadnějších záměrů města – rozšíření průmyslové zóny – připravíme projektovou dokumentaci.
Odbor bytový má na 20 investičních akcí vyčleněno 68 milionů
korun. Na krytém bazénu vyroste relaxační centrum, modernizací
projde i venkovní areál bazénu. Zrekonstruujeme bytové domy na
Revoluční ulici 36 (zateplení a oprava lodžií), Luční 3 (zateplení a oprava balkonů), Jičínské 275 (stoupačky, rozvody) a z úspor bychom
rádi opravili i dům na Luční 4.
Nemalá suma poplyne na renovaci bytových a nebytových prostor
v městské památkové rezervaci. Dokončíme poslední etapu rekonstrukce Hotelu Praha (sociální zařízení v hotelové části), v budově
stomatologické polikliniky na ulici Msgr. Šrámka vyměníme okna
a opravíme sociální zařízení. Ve Straníku necháme zateplit azylový
dům a budovu Tělovýchovné jednoty. U důležitých projektů – revitalizace Hücklových vil a rekonstrukce Domu sester – budou vypracovány projektové dokumentace.
Odbor školství, kultury a sportu zrealizuje 10 akcí za necelých
18 milionů korun. Nejnákladnější bude oprava střechy a fasády
Základní školy Tyršova, v Základní škole Komenského 68 proběhne
třetí etapa výměny elektroinstalace, u divadla spravíme terasu, na
historické budově Staré pošty obnovíme fasádu, v kině bude nově
ozvučen sál a v areálu letního kina proběhne první fáze revitalizace.
Odbor organizační má na starosti nákladnou a nezbytnou rekonstrukci fasády a střechy budovy městského úřadu na Divadelní ulici
a odbor životního prostředí projekt s názvem Zvěrokruh Skalky, který
plynule naváže na Lesopark Skalky. Dotaci se pokusíme získat
u 22 investičních akcí.
Vážení spoluobčané, určitě zajímavou novinkou je, že na titulní
straně webových stránek města je kolonka Investiční akce, kde vás
budeme průběžně informovat o probíhajících akcích. Za vůbec nejdůležitější zprávu považuji, že v rezervním finančním fondu města
nyní máme 68 milionů korun. Znovu tím dokazujeme, že naše hospodaření je jedno z nejlepších v celé republice.
Jaroslav Dvořák
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Město Nový Jičín
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
„pracovnice (pracovník) v sociálních službách“
v organizační složce ProSenior Nový Jičín.
Bližší informace: www.novyjicin.cz
nebo na telefonu 734 422 105.
Termín podání přihlášek do 10. února 2017.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Čtyřicátá schůze Rady města Nový Jičín dne 18. 1. 2017:
Radní schválili program prevence kriminality Nového Jičína na rok
2017 a finanční spoluúčast města na projektech v souhrnné výši
49 500 korun. Schválili termín zápisu k předškolnímu vzdělávání
(do mateřských škol) na školní rok 2017/18, a to 4. května 2017.
Rada města schválila nominace na ocenění Úspěšný sportovec
města za rok 2016 a cenu za teplo dodávané firmou Veolia Energie
ČR na rok 2017 ve výši 562,20 koruny za gigajoul. Schválili uznání
dluhu vůči společnosti Rusty´s ve výši 1 735 731,80 koruny, což
jsou náklady na stavební a technické zhodnocení pronajatých prostor. Radní schválili zapojení města do dotačního programu Efekt –
odbor majetku, rozvoje a investic bude žádat o dotaci na rekonstrukci
kotelen v ulici Msgr. Šrámka 1028/11 a v ulici Anenská 596/33, na
rekonstrukci kotle v domě Bulharská 747/15, na výměnu kotlů na
krytém bazénu a na zavedení systému managementu hospodaření
s energií ve vybraných objektech města.

Tři králové byli na radnici
Marie Machková, tisková mluvčí
Zdejší radnice se posedmé zapojila do Tříkrálové sbírky. „Jsem
velmi rád, že koledování Tří králů na radnici už má svou tradici.
Poděkování patří všem koledníkům, zejména dětem, že i v mrazivém
počasí zvládli tuto potřebnou službu,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Charita letos vyslala do ulic města přes čtyři sta koledníků. V pořadí
sedmnáctá Tříkrálová sbírka byla opět rekordní. Dárci z Nového
Jičína a okolí přispěli 636 161 korun. „Znovu se ukázalo, že lidé
jsou ochotni přispět, když vědí, že jejich dary poslouží dobré věci,“
uvedl ředitel místní Charity Marcel Brož.
Část vybraných peněz poplyne na republikové charitní projekty
a pomoc v zahraničí. Pětašedesát procent zůstane novojičínské Charitě. „Stejně jako loni investujeme do půjčovny kompenzačních pomůcek, o kterou je obrovský zájem,“ pokračoval Brož. Charita podpoří
také klub Hnízdo, který organizuje rodinné aktivity, konto humanitární
pomoci a fond Kroužky, z něhož přispívá na zájmové kroužky pro
děti ze sociálně slabých rodin. Při výběru příjemců spolupracuje se
sociálním odborem městského úřadu, pomoci s ním mohou i občané.

Tříkrálová sbírka letos vynesla rekordní částku.
Foto: Marie Machková
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Topí i v mrazivých nocích
Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice dojednala s provozovatelem tepelného hospodářství
v našem městě změnu režimu vytápění bytových i nebytových prostor. Pokud venkovní teplota klesne v noci pod minus deset stupňů
Celsia, nepřeruší energetická společnost dodávku tepla. Dosud od
třiadvacáté hodiny do pěti ráno topení vypínala.
„Požadovali jsme, aby při vysokých mrazech domácnosti dostávaly teplo i v noci. V řadě rodin jsou kojenci, nemocní nebo staří
lidé. Každý by měl mít možnost volby, zda bude mít radiátory horké
nebo si přívod tepla uzavře termostatickými ventily,“ uvedla vedoucí
bytového odboru Hana Vaňková.
Kotelny a objektové předávací stanice, řízené dálkovým přístupem
z centrály energetické společnosti, budou aktuálně reagovat na
počasí. Zařízení, jež nelze ovládat dálkově, budou v režimu nočního
vytápění nepřetržitě. „Vytápění bytů i nebytových prostor bude
v noci probíhat v takzvaném útlumovém režimu. To znamená, že
teplota vody dodávaná do topných těles bude oproti dennímu vytápění snížena o dvacet stupňů Celsia,“ upřesnila Vaňková.
Pokud obyvatelé domů nebudou noční vytápění požadovat,
mohou si přívod tepla zastavit pomocí termostatické hlavice na
topném tělese. „V případě, že by noční topení odmítali všichni obyvatelé bytového domu, mohou napsat svůj požadavek na e-mail
info@veoliaenergie.cz. Pokud to bude technicky možné, společnost
Veolia Energie ČR příslušnou kotelnu odstaví,“ doplnila Vaňková.
Příznivou zprávou také je, že obyvatelé Nového Jičína letos zaplatí
za teplo a ohřev vody méně než vloni. „Na jednom gigajoulu ušetří
asi 32 koruny. Například rodina žijící v třípokojovém bytě může
ročně za teplo zaplatit o tisíc korun méně,“ informoval starosta
Jaroslav Dvořák.

Podpoří populaci puštíků
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
Vyvěšením hnízdních budek letos odbor životního prostředí ve
spolupráci s ornitology posílí populaci puštíků obecných v našem
městě. Obdobný záměr připravují Lesy České republiky, které podél
potoku Zrzávka a části říčky Jičínka podpoří hnízdní možnosti pro
sýce rousného.
Puštík obecný (Strix aluco) je u nás běžně se vyskytující noční
pták z řádu sov. Přestože jeho přirozeným prostředím jsou zejména
listnaté a smíšené lesy, háje, parky, sady a zahrady, obývá často
také městskou zástavbu. Živí se převážně drobnými hlodavci a hmyzožravci. Z vyvýšených míst na střechách a ve větvích stromů vyhlíží
kořist, k níž se snese pomalým klouzavým letem. Tak jej může náhodný pozorovatel spatřit i v našich sídlištích, kde se podílí na likvidaci
přemnožených potkanů.

Prvním občánkem roku je Šimon

Stalo se tradicí, že prvního občánka Nového Jičína narozeného v novém roce v místní porodnici přivítá na svět vedení
města, které mu předá drobný dárek. Letošním prvním Novojičíňákem je chlapeček Šimon, který přišel na svět druhého
ledna. V loňském roce se v novojičínské nemocnici narodilo
666 dětí. Rodiče jim nejčastěji dávali jména Natálie, Klára, Jan
či Adam.
Text Marie Machková, foto Adam Knesl

Podnikatelé hlaste odpady!
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2016 vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných
nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, na ohlašovací
povinnost.
Splnit ji mohou prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností na webovém portálu www.ispop.cz. Elektronické formuláře je nutné vyplnit do 15. února. Vznikne-li původci
ohlašovací povinnost podle zákona o odpadech, je třeba hlášení
podat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování. Hlášení
již nelze podávat v listinné podobě, ani zasílat elektronicky přímo
na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Občanská statistika
červenec – prosinec 2016
Počet obyvatel k 31. 12. 2016
Narozeno dětí

116

Chlapci

60

Děvčata

56

Uzavřeno sňatků – Nový Jičín

44

– Kunín

31

– Bernartice nad Odrou

2

– Hladké Životice

1

– Libhošť

1

– Šenov u Nového Jičína

2

– Rybí

1

Zemřelo
Stane se puštík obecný v našem městě častějším hostem?
Foto: Jan Kašinský
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24 162

120

Nejstarší občan

Geryk František

1917

Nejstarší občanka

Pavelková Ludmila

1914
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Vystavovatelé, přihlaste se!
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad

Nedejte potkanům šanci!

Zveme podnikatele se zájmem vystavovat na XVIII. Veletrhu Novojičínska, který se uskuteční v sobotu 27. května a v neděli 28. května
na zimním stadionu a v areálu fotbalového stadionu v Novém Jičíně.
Jedná se o tradiční regionální výstavní akci spojenou s prodejem
a nabídkou služeb. Letošní ročník opět potěší i malé návštěvníky,
neboť současně zde Středisko volného času Fokus uspořádá Velký
dětský den.
Přihlášku k vystavování lze podat do pátku 7. dubna na Městský
úřad Nový Jičín, obecní živnostenský úřad. Její odeslání je lépe neodkládat, výstavní plochy budou přidělovány podle pořadí došlých přihlášek a jako každý rok budou poskytovány bezplatně. Informace
podají Pavlína Hastíková, telefon 556 768 311, a Stanislav Bartoň,
telefony 556 768 252 a 605 253 883.
Přihlášku a bližší informace najdete na www.novyjicin.cz.

Strážníci řešili tisíce případů
Ilona Majorošová, tisková mluvčí
Zdejší městská policie přijala v roce 2016 přes 4 500 oznámení,
z toho téměř čtvrtinu na lince 156.
Strážníci řešili 5 204 dopravní přestupky. Mezi nejčastější patřily:
• parkování bez kotouče nebo nezaplacení parkovného – 1 488 případů
• stání před přechodem a v křižovatce – 695 případů
• porušení zákazu vjezdu a stání na vyhrazeném místě – 634 případy
• přestupky chodců a cyklistů – 495 případů
• 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 2 řidiči bez oprávnění
Přestupky proti veřejnému pořádku:
• porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství – 126 osob
• porušení Tržního řádu – 21 osob
• převoz do záchytné protialkoholní stanice – 9 osob
Mimo to strážníci:
• předali Policii ČR 45 případů s podezřením na spáchání trestných
činů a 38 podezřelých osob
• odchytili 74 psy a 17 jiných zvířat – do útulku převezli 22 psy
• pořídili další 2 mobilní kamery
• syntetickou DNA označili 107 jízdních kol
• na dopravním hřišti využívají novou interaktivní tabuli pro usnadnění
dopravní výchovy
• dopravní výchovu přednášeli 853 dětem.

Strážníci dohlížejí také na provoz na cyklostezce.
Foto: Ilona Majorošová
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Žádáme občany, aby likvidovali odpadky ze svých domácností a zbytky potravin jiným způsobem, než vyhazováním
z oken bytů v sídlištích. Zamezíte tím dalšímu rozvoji přemnožené populace potkanů, na jejichž likvidaci naše město opakovaně vynakládá nemalé finanční prostředky! Ptáky lze
v zimním období přikrmovat do krmítek umístěných především
v městských parcích. Text a foto: odbor životního prostředí

Delší provoz „zelené linky“
Marek Síbrt, mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací
Poté, co loni v říjnu změnila čísla zákaznické i poruchové linky
a namísto zpoplatněných volají lidé na bezplatné zelené linky, učinila
společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava další
vstřícný krok. Zákaznická linka je nyní přístupná do 20 hodin. Vodárenská společnost tím chce umožnit svým zákazníkům, aby se na
ni mohli obracet se svými dotazy, podněty a připomínkami i večer,
třeba po příchodu ze zaměstnání.

Hulíš? Neriskuj příliš!
Lucie Březinová, vedoucí zařízení
Bunkr je klub, který se snaží být zajímavý a atraktivní pro všechny
mladé lidi. Naším posláním je poskytovat jim podporu, odbornou
pomoc a informace. Delší dobu sledujeme neblahé trendy v pohledu
na marihuanu, její popularizaci ve společnosti a zejména, jak se pro
mladé stává jakousi samozřejmostí.
To, co se na ulicích „hulí“, má k přírodě daleko. Současná česká
marihuana pochází z pěstíren s umělým osvětlením. Obsahuje značné
množství delta-9-tetrahydrocannabinolu – zkráceně THC – který
představuje hlavní psychoaktivní látku. Jeho obsah se pohybuje
okolo 20 procent, zatímco u konopí používaného v medicíně je to
5 procent.
Při „hulení" způsobem, který je mezi mladými lidmi nejvíce rozšířený, se do těla dostávají veškeré škodliviny. Navíc vdechují horký
kouř, který není nijak ochlazován. Proto nyní mladým uživatelům
marihuany rozdáváme vatové filtry rozšířené o speciální chladicí systém, které šetří plíce.
Distribuce filtrů je jednou z možností, jak navázat kontakt s rizikovou
mládeží a informovat ji o nebezpečích spojených s nadměrným užíváním marihuany a návykových látek obecně. Získáme tak možnost
vstupovat do rozhovorů na toto téma a postupně je motivovat k omezení užívání marihuany. Víme, že je to jen dílčí řešení, současně ale
věříme, že tímto krokem pomůžeme k osvětě o rizicích nadměrného
užívání marihuany.
Cílovou skupinou klubu Bunkr jsou děti a mládež ve věku od
13 do 20 let. Provozní doba je od pondělí do čtvrtka, vždy od
14.30 do 19 hodin. Klub působí na Tyršově ulici 8 (vchod od centrálního parkoviště u tržnice).
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Občanská poradna pomáhá lidem
Tereza Wiltschová, Centrum pro zdravotně postižené
Bezmála patnáct set klientů v uplynulém roce navštívilo Občanskou
poradnu v Novém Jičíně, poskytující
bezplatné sociálně-právní poradenství
lidem v nepříznivé životní situaci. Nejčastěji se nás dotazovali na záležitosti
okolo zadlužení – exekuční řízení,
osobní bankroty a podobně.
K dalším významným oblastem naší práce patří problematika rodiny a mezilidských vztahů. Pomáhali jsme zejména s podáním návrhů
na rozvod manželství či úpravami péče a výživy nezletilých dětí.
Nemalou skupinu tvořily otázky týkající se pracovněprávních vztahů
a zaměstnanosti, například kdy může zaměstnavatel dát výpověď,
jaká má člověk práva při pracovním úrazu či nemoci z povolání.
Lidé se na nás mohou obracet také v oblastech sociálních dávek,
spotřebitelských práv, bydlení nebo majetkoprávních vztahů. Poradci
jsou schopni podat jim potřebné informace a zároveň pomoci s řešením vzniklé situace, například sepsáním žádosti, návrhu či podání.
Občanská poradna působí v prostorách Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje na Sokolovské ulici 9.
Rádi bychom poděkovali městu Nový Jičín za finanční příspěvek,
bez něhož by poradna nemohla pracovat v takovém rozsahu.

Baví se hrami a logikou

Setkání s andělskou poštou

Prosinec byl skoro v půlce a děti plné očekávání, kdy už ty
Vánoce konečně přijdou. Aby jim čas lépe ubíhal, připravili jsme
pro ně v Mateřské škole Sady na Jiráskově ulici kouzelný večer
plný překvapení. Nejdříve si připravily dopis s tajným přáním.
Mámě a tátovi samozřejmě prozradily, co by chtěly najít pod
stromečkem, protože samy ještě neumějí psát. Potom si vzaly
lampiony a lucerničky a vydaly se na cestu. V altánu ve Smetanových sadech na ně čekala „andělská pošta“. Kdo měl odvahu, hodil dopis rovnou do schránky a za odměnu dostal svítící
hvězdičku a na čelo trošku „hvězdného prachu“. Nakonec jsme
si společně zazpívali koledy a zamávali andělskému pošťákovi
na rozloučenou.
Text a foto: Michaela Dohnalová

Galerie má 500 osobností!
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Smysluplnou náplň volného času nabízí žákům prvního stupně
Základní školy Komenského 68 nový Klub deskových her a zábavné
logiky. Navštěvují ho děti, které se pokoušejí proniknout do tajů
fyziky, chemie i přírody kolem nás. Dělají pokusy, vyrábějí a řeší hlavolamy, poznávají a v praxi zkoušejí různé druhy deskových, karetních i kolektivních her na posílení logického uvažování, vědomostí,
paměti i postřehu. Klub je součástí projektu Společným vzděláváním
ke konkurenceschopnosti, financovaného z Evropského sociálního
fondu.
Text a foto: Hana Šmídová a Alena Kulíšková

Den splněných přání
Petra Szabó, vedoucí přímé péče Domova Duha
K Vánocům patří nejen pohoda, klid, vůně cukroví a stromeček,
ale i dárky. Tak se zrodila myšlenka splnit přání uživatelům přímé
péče Domova Duha. Pomohlo při tom Středisko volného času Fokus,
jež prostřednictvím sociální sítě a zejména díky dobrým lidem, kteří
si vybrali seniora s jeho přáním, naplnilo štědrého ducha Vánoc.
Dárky předali zástupci Zastupitelstva dětí a mládeže s řediteli
Fokusu a Domova Duha. Myšlenka se naplnila, uživatelé byli šťastní,
překvapení a vděční. Poděkování patří také dětem z Fokusu, které
nás navštívily a dárky předaly.
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Internetový projekt Muzea Novojičínska a Státního okresního
archivu Nový Jičín s názvem Galerie osobností města Nového
Jičína dosáhl vytoužené mety pěti set záznamů. Tolik je v současné
době zpracovaných medailonů lidí, kteří zasáhli do osudů našeho
města. Pětistým zapsaným se stal slavný americký vynálezce
Erhard J. Schimitschek.
Narodil se 8. prosince 1931 v Novém Jičíně. Se svou rodinou
byl po druhé světové válce odsunut do obce Höchstädt an der
Donau v Německu. V sousedním městě Dillingen an der Donau
dokončil své školní vzdělání. V roce 1956 se oženil s Elisabeth
Tausendpfund. Následně roku 1957 obdržel doktorský titul za
fyziku na univerzitě v Mnichově.
Následující rok emigroval do Spojených států amerických, kde
se usadil v San Diegu. Zde krátký čas pracoval pro leteckou společnost Convair (Consolidated Vultee Aircraft Corporation), ale
většinu své životní pracovní kariéry věnoval U.S. Navy – americkému námořnictvu v Naval Ocean Systems Center v přímořské
oblasti Point Loma.
Právě zde navrhl a poté i zkonstruoval první kapalinový laser,
který vytvářel viditelný světelný paprsek ve všech vlnových délkách.
Za svůj život si nechal zaregistrovat velkou spoustu patentů na poli
laserové komunikace. Erhard J. Schimitschek zemřel 7. června 2013
v San Diegu. Přežili jej jeho manželka Elisabeth, děti Robert a Martina
a vnučka Anna. Pohřeb se uskutečnil 27. června 2013 v katolickém
chrámu sv. Anny.
Mnoho dalších osudů osobností města Nového Jičína se můžete
dozvědět na hlavních stránkách www.galerienj.cz, případně na
stránkách Klubu rodáků a přátel města www.klubrodakunj.cz.
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Studenti projektovali ranč
Libor Jedlička, učitel

Slunce, nebo smog?

Studenti Střední odborné školy Educa se již podruhé zapojili do
středoškolské soutěže Navrhni projekt, pořádané Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR. Letošními tématy byly Vodíkový pohon automobilů,
Sběr odpadků v okolí silnic a Volnočasové a poznávací aktivity.
Posledně jmenované téma si vybrali studenti druhého ročníku
Markéta Nováková a Jan Šandor, kteří zpracovali projekt s názvem
Ranč M&J. Jeho základem je volnočasový areál spojený s chovem
koní vhodných pro hipoterapii a hotelem s nejvýše čtyřiceti lůžky
pro školní zájezdy a ostatní zájemce, restaurací a wellnessem. Jezdecká část zahrnuje venkovní i vnitřní jízdárnu, multifunkční arénu,
minigolfové hřiště a motokrosovou dráhu pro stroje na elektrický
pohon. Areál nabízel několik nových pracovních míst pro chod jednotlivých oddělení.
Oba autoři svůj projekt obhajovali v regionálním kole na Magistrátu
města Ostravy, kde získali třetí místo.

Znáte naše partnerská města?

Leden přinesl do našeho města kromě sněhu a třeskutého
mrazu také smogovou situaci. A právě okamžik, kdy nebylo
jasné, zda bude mít navrch vycházející slunce, nebo zmíněný
smog, zachytil Jaroslav Trefil objektivem svého fotoaparátu.

Nové hřiště pro workout
Marie Machková, tisková mluvčí

Na spolupráci Nového Jičína s partnerskými městy v zahraničí
upozorňují nové informační tabule u autobusového nádraží a na
radnici. Partnerství má v našem městě dlouholetou tradici, která
začala v roce 1964 navázáním spolupráce s italským městem
Novellara. V průběhu dalších let k němu přibyly Görlitz a Ludwigsburg (Německo), Świętochłowice (Polsko), Kremnica (Slovensko) a Épinal (Francie). Nyní si zájemci mohou základní
informace o partnerech Nového Jičína přečíst na nových tabulích
cestou na autobusové nádraží a na radnici a pomocí QR kódu
se o nich dovědět více na webových stránkách města. Vlastní
cedulkou je označena i plastika koně z Novellary.
Text a foto: Kateřina Redlová

Nové workoutové hřiště vzniklo v parku pod gymnáziem. Návštěvníci
tady mohou provozovat sportovní aktivity na hrazdě, bradlech, horizontálních žebřících, šikmé lavici a jiných konstrukcích. Město za veřejné
sportoviště pod širým nebem zaplatilo čtyři sta padesát tisíc korun.
„Nápad vybudovat workoutové hřiště se poprvé objevil na webu
www.napadypronovyjicin.cz. Umístila ho tam skupina nadšenců,
která jezdila cvičit na podobná hřiště do okolních měst a obcí. Se
zástupci iniciativy jsme se několikrát sešli. Přesvědčili nás, že takové
hřiště bude pro Nový Jičín přínosem,“ řekl místostarosta Ondřej
Syrovátka, jenž považuje za sympatické, když mladí lidé mají chuť
dělat něco pro své zdraví. Zároveň to považuje za způsob protidrogové prevence.
Radnice vytipovala několik lokalit pro cvičení, z nichž jako nejvhodnější vyšlo nevyužívané pétanquové hřiště v parku pod gymnáziem. „Místo je dobře dostupné a je kolem něj zázemí v podobě
laviček a přístřešku,“ doplnil Syrovátka. Na jaře bude třeba okolí
hřiště ještě osázet trávou. Potom město společně s firmou, která
projekt realizovala, připraví veřejnou prezentaci sportoviště.
„Chceme občanům workout představit. Sportovci předvedou
pohybové aktivity, které lze na konstrukcích provozovat. Hlavní důraz
je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti,“ vysvětlil
místostarosta.

Ondrášek slaví padesátiny
Dvěma vyprodanými koncerty v Beskydském divadle vstoupil
sbor Ondrášek do jubilejního, padesátého roku své činnosti. Již
dvaadvacet let, vždy na počátku roku, se všechna jeho oddělení –
Hrášci, Rarášci, Kulihrášci, Ondrášci a Komoráci – představují svým
příznivcům na společných koncertech, aby zpěvem přivítala nový
rok. Tyto koncerty patří k nejvýznamnějším počinům v novodobé
hudební tradici Nového Jičína a jejich úroveň i obliba každým rokem
rostou. Aktivita sboru v jubilejním roce tím ale nekončí. Již 18. března
se s Ondrášky setkáte na Jubilejním koncertu, sestaveném převážně
z děl zakladatele sboru Václava Ptáčka a dalších českých i slovenských autorů. Dne 8. května čeká publikum hudební lahůdka – v Beskydském divadle zazní u nás zatím málo známé dílo Karla Jenkinse
nazvané The Armed Man. K jeho provedení Ondrášci přizvali partnerské sbory ze Šumperku, Dačic a Českého Krumlova, doprovázet
je bude Janáčkova filharmonie Ostrava.
Text Josef Zajíček, foto Svatoslava Lenartová
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Příběh Laudonova domu
Radek Polách, Kristýna Zetková
Dům U Laudona tvoří nároží jihovýchodní fronty domů na dnešním
Masarykově náměstí. Od roku 2011 zde sídlí mimo jiné Návštěvnické
centrum Nový Jičín – město klobouků. Ve svých stálých interaktivních
expozicích připomíná místní tradici kloboučnictví a osobnost maršála
Laudona.
Divadlo, hudba i smrt
První písemná zmínka o právovarečném domě č. p. 45 na náměstí
pochází z roku 1602, kdy byl jeho majitelem soukeník a šenkovní
měšťan Georg Söllner. Jeho rodina vlastnila dům do poloviny
18. století, kdy se stal majetkem rodiny Hauschildů. Za 4 850 zlatých
ho v roce 1784 odkoupil hostinský Johann Kreuzburg. Dům sloužil
jako zájezdní hostinec.
Na jaře 1790 sem zavítal proslulý generál E. G. von Laudon, který zde
po krátké nemoci a ve velkých bolestech 14. července téhož roku zemřel.
V roce 1800 vznikl v prvním patře zadních partií domu taneční sál. První
divadelní představení v roce 1823 navštívil František Palacký. V roce
1835 si sál pronajal Sebastian Bilimek. Jeho pozvání roku 1845 přijal
Johann Strauss st. se svým orchestrem, v letech 1847 a 1849 tady koncertoval jeho syn Johann Strauss ml. Oba zde byli také ubytováni.
Laudon, nebo Londýn?
Z původního zájezdního hostince se v osmdesátých letech 19. století
stala Schermerova kavárna, roku 1903 přejmenovaná na Café Laudon.
Po pádu Rakouska-Uherska pozměnila svůj název na Café Londýn,
aby se zakrylo jméno připomínající slavného rakouského vojevůdce.
Přesto v povědomí novojičínských občanů zůstala Laudonova kavárna.
Dům patřící městu byl v roce 1958 prohlášen za nemovitou kulturní
památku. Na jeho čelní fasádě byla roku 1990 odhalena busta
s pamětní deskou slavného generála Laudona. V roce 2011 se hlavním provozovatelem budovy stalo Návštěvnické centrum Nový Jičín
– město klobouků.

Současný pohled na Laudonův dům na náměstí.
Foto: Turistické informační centrum

Káva, klobouk a informace
Kromě Návštěvnického centra Nový Jičín – město
klobouků zde působí kavárna s názvem Caffè Caffè
a podniková prodejna Concept Store TONAK. Vedle
posezení u dobré kávy a nákupu klobouku může
příchozí využít služeb informačního centra. Jeho
hlavním posláním je turistická informační činnost
a propagace města doma i v zahraničí.
Zdejší zaměstnanci poskytují všeobecné inforNový rozcestník pro mace o městě a jeho okolí, o sportovních a kulturních
Laudonův dům.
akcích, vlakových a autobusových spojích, vedou
Foto: Turistické databázi firem a podniků. Celá budova je pokryta
informační centrum free Wi-Fi sítí, volný čas tady mohou trávit všechny
věkové skupiny, včetně rodin s malými dětmi. Samozřejmostí jsou dětská herna, přebalovací pult a bezbariérové přístupy.
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Kontaktní místo turistického informačního centra.
Foto: Turistické informační centrum

Vzhůru za zážitky!
Laudonův dům nabízí dvě zážitkové expozice. První přibližuje zejména technologický proces výroby klobouků. V přilehlé zkoušírně
si lze vyzkoušet množství klobouků, čepic i doplňků a vybrat z nich
nejslušivější model. V něm se návštěvník může vyfotografovat v digitálním kiosku a snímek poslat jako pozdrav rodině či známým.
Druhá expozice představuje osobnost generála E. G. von Laudona.
Zaujímá několik místností, z nichž každá sleduje jinou etapu života
slavného vojevůdce. Mezi největší lákadla patří třímetrové dioráma
vítězné Laudonovy bitvy u Domašova s více než pěti sty cínovými
vojáčky. Jaké je to být dělostřelcem, si mohou návštěvníci vyzkoušet
pomocí jedinečné otáčející se repliky děla, namířené na pověstnou
bělehradskou pevnost. Součástí expozice je zábavná kvízová hra
Laudoncaching.
Zájemce, kteří nevědí, jak se sem dostat, k nám už brzy přivede
nový rozcestník s titulem Laudonův dům. Na vaši návštěvu se těší
kolektiv Návštěvnického centra!

Dioráma Laudonovy vítězné bitvy u Domašova.
Foto: Turistické informační centrum

Odhalte tajemství!
Interaktivní hru s názvem Tajemný Laudonův dům uspořádá
Návštěvnické centrum pro děti z mateřských a základních škol i pro
rodiny s dětmi. Zábavná, a přitom poučná hra představuje cestu
za poznáním klobouků a života generála Laudona. Po úspěšném
projití celého domu získá každý účastník generálskou odměnu.
V expozici klobouků bude navíc připraven workshop s překvapením.
Program lze přizpůsobit dané věkové kategorii, případně individuálním požadavkům jednotlivých skupin. První výprava se uskuteční
v úterý 14. února od 8 do 16 hodin. Poté proběhne vzpomínková
akce ke 300. výročí Laudonova narození, spojená s položením květin
u jeho busty. Další výpravy se uskuteční 16. května a 17. října.
Doporučujeme rezervovat si termín na www.icnj.cz.
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Tři sta let od narození E. G. Laudona
Jaroslav Zezulčík, Muzeum Novojičínska
Letošní rok bude významný svými
výročími: připomeneme si tři sta let od
narození královny Marie Terezie, ale už
nyní v únoru také tři sta let od narození
jejího slavného generála Laudona.
Málokterý vojevůdce je tak slavný jako
on. Zpívají se o něm písně, jeho jménem
klejí v Rakousku i Německu, je znám široko daleko za hranicemi Moravy a Čech.
Fridrich II. neměl zájem
Gideon Ernst Laudon se narodil
Polní maršál E. G. von Laudon. 17. února 1717 v Tootzenu v Livonsku.
Foto: Národní muzeum, V patnácti letech vstoupil do ruské
Zámecká knihovna Bystřice armády, byl povýšen z kadeta na
pod Hostýnem poručíka. V roce 1742 z ruské armády
vystoupil a po odmítnutí pruským králem Fridrichem II. vstoupil o dva roky
později do služeb panovnice Marie
Terezie. Jako cizinec a protestant byl
zpočátku zařazen v hodnosti kapitána
k dobrovolnickému sboru pandurů
pověstného barona Františka Trencka.
Pod velením prince Karla Lotrinského
prodělal tažení za Rýn proti Francouzům
a Bavorům, v květnu 1745 se vyznamenal při dobývání pevnosti Kozlí. Počátkem května 1746 obdržel konečně místo
v řádné armádě na nově organizované
E. G. von Laudon na svém koni.
turecké hranici v Chorvatsku. Zde se
Foto: Heeresgeschichtliches
oženil s Klárou Hagenovou a přestoupil
Museum, Vídeň
ke katolictví. Po krátkém působení v Karlovaci byl přeložen k Likánskému pluku do Buniče a dosáhl hodnosti
podplukovníka.
Postrach pruské armády
Po vypuknutí sedmileté války se přihlásil na frontu a na přímluvu známých byl odeslán v čele malého hraničářského sboru do Čech. Prošel
prvními bitvami u Lovosic, Štěrbohol, v čele pohyblivých hraničářů
mohl uplatnit zkušenosti získané působením u Trenckových pandurů.
Jeho lidé vnášeli neklid do řad pruského vojska, pronásledovali prchající
jednotky nepřítele, prováděli náhlé a překvapivé přepadové akce.
Za zásluhy byl Laudon v březnu 1757 povýšen na plukovníka a v srpnu
již na generála. Odvážnému generálovi bylo svěřeno velení samostatného sboru a 30. června 1758 se Laudonovi podařilo rozprášit u Domašova zásobovací konvoj, směřující k pruskému vojsku, obléhajícímu
Olomouc. Po této akci musel pruský král od obléhání ustoupit. V červenci byl Laudon povýšen na polního podmaršála a po dalším výrazném
úspěchu, kterého dosáhl 14. října 1758 v bitvě u Hochkirchenu, obdržel
v listopadu velkokříž řádu Marie Terezie.
Statek i bitevní pole
V březnu 1759 při své návštěvě Vídně obdržel od vděčné panovnice
statek Malé Bečváry v Čechách a byl povýšen do stavu svobodných
pánů. Dne 12. srpna 1759 zvrátil rázným útokem již téměř prohranou
bitvu mezi pruským králem a ruskými vojsky u Kunnersdorfu. Za toto
vítězství byl v listopadu povýšen na polního zbrojmistra. Dne 23. června
1760 rozprášil pruská vojska u Landshutu a vzápětí dobyl pevnost
Kladsko. Jedinou porážku utrpěl 15. srpna 1760 u Lehnice.
Překvapivým útokem 1. října 1761 dobyl pevnost Svídnici, rozpory
s maršály Daunem a Lacym vedly ale k tomu, že se po tomto období
Laudon stáhl do pozadí. Po ukončení sedmileté války žil především
na svém zámku Bečváry, i když byl nadále zahrnován přízní panovnice
a jejího spoluvladaře Josefa II.
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Legendární vojevůdce na smrtelném loži v Novém Jičíně.
Foto: Muzeum Novojičínska

V roce 1766 byl Laudon jmenován generálním inspektorem pěchoty,
v následujícím roce velícím generálem na Moravě. V roce 1777 zakoupil
panství Hadersdorf nedaleko Vídně, v únoru následujícího roku byl
povýšen do hodnosti polního maršála a postaven do čela armády,
čelící v Čechách vpádu pruského prince Jindřicha v období bramborové
vojny. Po jejím skončení žil Laudon v ústraní na svém zámku Hadersdorf
a věnoval se oblíbenému studiu plánů, map a zahradnictví.
Na vrcholu slávy
Když v roce 1788 začala vojna s Tureckem, Laudon se překvapivě
u armády neobjevil. Teprve neúspěchy přinutily císaře, který se postavil
do čela armád, povolat starého maršála znovu do pole. V srpnu 1788
dorazil Laudon na frontu a ujal se řízení operací v Chorvatsku. Armáda
připravila „otci“ Laudonovi bouřlivé uvítání a s jeho příjezdem nastal
rázný obrat ve vedení války. Dne 26. srpna padla pevnost Dubica,
3. října další turecká pevnost Novi. Nemocný císař a maršál Lacy opustili
armády a velení přenechali přestárlému maršálovi Hadikovi.
Po zimní přestávce obnovil Laudon válečnou kampaň a 8. července
1789 obsadil pevnost Berbir. Churavý maršál Hadik předal Laudonovi
vrchní velení všech rakouským armád na turecké frontě a ten se v září
přesunul k Bělehradu. Po třítýdenním obléhání a nepředstavitelném
bombardování posádka pevnosti 7. října kapitulovala.
Příjezd Laudona do Vídně v prosinci 1789 se podobal triumfu. Stál
na vrcholu popularity. Osvoboditel Bělehradu byl v očích současníků
považován za nástupce nejslavnějšího rakouského válečníka, prince
Evžena Savojského.
Laudon a Nový Jičín
Na počátku roku 1790 se objevil náznak nového konfliktu s Pruskem.
Laudon byl jmenován vrchním velitelem všech rakouských armád
a nástupce zemřelého císaře Leopolda II. jej jmenoval generalissimem.
Dne 16. června se odebral ke svým jednotkám na Moravu do Nového
Jičína, odkud řídil přípravy pro případ války. Zde těžce onemocněl
a 14. července 1790 umírá. Jeho tělo bylo převezeno nejprve do Vídně
a potom k uložení na panství Hadersdorf.
Město Nový Jičín uctilo slavného generála v roce 1990 odhalením
busty a pamětní desky a také velkolepou přehlídkou historických vojsk
od nás i z Rakouska na novojičínském náměstí. V Laudonově domě
vznikla před několika lety jeho expozice, která láká malé i velké návštěvníky do našeho města.
Letošní velké výročí si město připomene slavností v září tohoto roku.
Na nedalekém zámku v Kuníně se setkají všichni příslušníci baronské
rodiny Laudonů. Přicestuje jich okolo čtyřiceti a pochopitelně nebudou
chybět ani na slavnostech města Nového Jičína.
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Velká válka v novojičínském tisku – listopad a prosinec 1916
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv
První listopadové číslo novojičínských novin, které vyšlo v den
Památky všech věrných zemřelých, přineslo kromě obvyklých zpráv
o situaci na bojišti, vyznamenáních za statečnost v boji či oznámení
o hrdinské smrti dalšího krajana také velké poděkování redakce a vzpomínku na padlé z let 1914–1916.
V souhrnném článku byli jmenovitě uvedení všichni vojáci, pochovaní
na novojičínském hřbitově, kteří zemřeli v jednom z mnoha vojenských
nemocničních zařízení ve městě. A to včetně ruských zajatců. Červený
kříž udělil vyznamenání za vzornou péči o vojáky v Rudolfově nemocnici
sestrám Flavii, Hadeloze, Waltgeře, Lucianě, Edelburgis a Fulgentii.
Ministerstvo války vyzvalo ke sběru starých výtisků novin na výplň
takzvaných dánských dek pro raněné v transportech. Odevzdávat
třeba i drobné příspěvky mohli čtenáři ve věznici krajského soudu, ve
vchodu ze Zillichovy, dnes Úzké ulice. Sbírku ve prospěch válečných
vdov mezi sebou a svými známými uspořádali také obchodní praktikanti
Gottfried Woldrich a Fritz Palatzky a student Wilhelm Schuster, kteří
si pro tento účel vyrobili, vyzdobili a vymalovali vlastní Válečný štít.
Ubylo vlaků i mléka
Náladu v pochmurném listopadovém počasí se sněhovými přeháňkami a teplotami kolem 1°C zhoršovala další omezení a zákazy.
Kvůli problémům v zásobování doma i na frontě byla redukována
osobní doprava na železnici, kvůli nedostatku mléka pro děti bylo
v kavárnách mezi 13. a 17. hodinou zcela zakázáno podávat obvyklou
kávu ke svačině.
V novinách se objevil recept na chleba z vařené zeleniny. A panovaly
obavy, zda bude na vánoční svátky zajištěn aspoň základní příděl
masa. V polovině listopadu byla vypsána už pátá válečná půjčka.
Ráno 18. listopadu teplota klesla na –11°C, což zaskočilo mnohé
zemědělce a zahrádkáře, kteří zdaleka nebyli hotovi se zazimováním.
Na mnoha stromech dokonce vydrželo listí, které teď rázem přes noc
opadalo.
Budoucnost byla nejistá. Jednoho z redaktorů vedla k zamyšlení
nad tím, co přinese. Především mu ležel na srdci osud žen, zastávajících
pozice odvedených mužů v průmyslové výrobě, které pracovaly v těžkých podmínkách a na směny již od mladého věku. Jaký dopad to
může mít na jejich zdraví a případné budoucí mateřství?
Na potřebné nezapomněli
I přes tíživou situaci a náladu občané nadále pomáhali potřebným.
Počátkem listopadu se objevila první upozornění na tradiční vánoční
sbírky pro chudé školní děti. Vzhledem k poměrům bylo upuštěno od
obvyklého vybírání peněz, za které by se nakoupily potřebné věci.
Občané mohli darovat odložené šactvo, prádlo či vlněné punčochy
na přešití a úpravu pro chudobné školáky.
Novojičínští osiřelí chlapci se také mohli do 15. prosince hlásit na
radnici a ucházet se o studijní stipendium z jubilejní císařské nadace
Marie Preisenhammerové pro sirotky. Příspěvek jim měl zajistit vzdělání
do věku patnácti let.
Na vánoční sbírku přispěli i továrníci Hücklové. Částku 300 korun
věnovali k rozdělení mezi místní chudé, dalších 50 korun pro obročníky
z městského zaopatřovacího ústavu, ke kterým Otto Hückel samostatně přidal ještě 30 korun.
Nový císař, nová naděje
Dne 21. listopadu 1916 v devět hodin večer zemřel císař rakouský
a král český a uherský František Josef I. Zpráva obyvatele zcela zaskočila, když se v ranních hodinách roznesla po městě. Nový Jičín se
zahalil do smutku.
Městské zastupitelstvo se sešlo na smutečním zasedání, všechny
místní církve – katolická, evangelická i židovská – pořádaly smuteční
bohoslužby a noviny v každém vydání až do začátku prosince věnovaly
dvě až tři strany císařovu životopisu, zprávám o kondolencích nebo
smutečních hodinách ve školách. Na císařský trůn nastoupil Karel I. a s ním zavládla i nová naděje na zlepšení nejen válečné situace.
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Nový císař na titulní straně dobových novin. Foto: Státní okresní archiv NJ

Vánoce důstojné a radostné
Pod dojmem historických událostí i nadcházejících svátků štědrost
obyvatel města nabyla dalších rozměrů. Začátkem prosince se konal
již šestý dětský den se sbírkami ve prospěch chudých dětí, tentokrát
v duchu odkazu zesnulého císaře, který byl od počátku jeho patronem.
Dobročinný duch Novojičínských se postaral i o důstojnou a radostnou
oslavu Vánoc v Sirkových lázních za městem, kde byli ubytováni
polští uprchlíci. Na posledních stránkách novin lidé tradičně vítali příchod nového roku 1917 a přáli si jen vše dobré.

Vojáci a zároveň čtenáři novojičínských novin slavící příchod roku 1917.
Foto: Státní okresní archiv
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Výstava ve foyer:
■ Do úterý 28. února • KRAJINY & LIDÉ • Svět viděný okem fotografa
Stanislava Švantnera.
Akce:
■ Pátek 3. února v 17 hod. • MICHALOVA BRNKAČKA ANEB KDYŽ
SE MICHAL NALADÍ • Náhradní termín za zrušené představení ze
16. prosince.
■ Neděle 5. února v 16 hod. • Jiří Jelínek: CESTA DO PRAVĚKU •
Svérázná pocta Karlu Zemanovi – jeho imaginaci, mamutům, létajícím
archeopteryxům, tyranosaurům a dětskému dobrodružství a odvaze.
Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 6. února v 19 hod. • Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak,
Jára Cimrman: CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY • Vyprodáno.
Čtvrtek 9. února v 19 hod. – malý sál • Joan Shirley: VRAŽDA SEXEM
• Vyprodáno.
■ Středa 15. února v 19 hod. • Andrej Ivanov/Marcela Magdová:
TO VŠECHNO ONA • Matka a syn se vyrovnávají se ztrátou hlavy rodiny,
ale trápení je nespojuje. Hrají: Ljuba Krbová a Jan Battěk.
■ Úterý 21. února v 19 hod. • Pavel Khek, Lenka Smrčková: CHAPLIN
• Směšně neveselý a nevesele směšný příběh „krále komiků“. Režie:
Pavel Khek. Hrají: Matouš Ruml, Petr Prokeš, Lucie Matoušková, Hana
Marie Maroušková, Aleš Petráš, Svatava Milková, Petr Mikeska a další.
Předplatné skupiny P.
■ Středa 22. února v 19 hod. • KRASAVICE INTERKONTINENTÁLNÍ
– ARTE ET MARTE • Klaunské duo o přátelství. Anna Polívková a Martha
Issová v autorském představení.
■ Čtvrtek 23. února v 19 hod. – malý sál • Clara NOVAK – flétna,
Monika KNOBLOCHOVÁ – cemballo • Všechny flétnové sonáty Johanna Sebastiana Bacha. Kruh přátel hudby.
■ Neděle 26. února v 17 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: SMRT ZAJDY
MUNROA (Nick Cave)/doporučeno +18 let • Milovníci Nicka Cavea,
a nejen oni si přijdou na své, tohle je hodně ujeté LiStOVáNí. Účinkují:
Gustav Hašek, Věra Hollá, Pavel Oubram.
■ Úterý 28. února v 19 hod. • Leoš Janáček: JEJÍ PASTORKYŇA •
Jedna z nejčastěji hraných českých oper ve světě. Předplatné skupiny A.
Připravujeme:
■ Středa 1. března v 18.30 hod. – malý sál • KONCERT SPOLEČNÁ
VĚC • Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytvářejí jedinečné souznění
hráče a nástroje.
■ Pátek 3. března v 19 hod. • Woody Allen, Ondřej Sokol: PROKLETÍ
NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA • Náhradní termín za zrušené představení
ze 17. ledna. Vyprodáno.
■ Pondělí 6. března v 18 hod. • VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
SPORTOVCŮ MĚSTA A OKRESU NOVÝ JIČÍN • Vstupenky distribuují
sportovní kluby.
■ Úterý 7. března v 18 hod. • KONCERT UČITELŮ ZUŠ • Veronika
Machander – housle, Dušan Brus – klavír. Vstupné na místě před koncertem.
■ Sobota 18. března ve 14 a 16.30 hod. • SLAVNOSTNÍ KONCERT
• K 50. výročí založení sboru Ondrášek.
■ Neděle 19. března v 16 hod. – malý sál • Jakub Šafránek, Tomáš
Kočko: POHÁDKOVÁ PÍŠŤALKA ANEB KUTULULŮ DOLŮ Z BESKYD
• Pohádkové, písničkové a hádankové scénické leporelo pro děti. Předplatné skupiny Rolnička.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ MILUJI TĚ MODŘE • Pondělí 30. ledna – středa 1. února
v 17.30 hod. • Česká romantická komedie Jaroslava Papouška. 90 min.
■ SPOJENCI • Pondělí 30. ledna – středa 1. února ve 20 hod. •
Britský špión Max (Brad Pitt) se na misi v Casablance zamiluje do francouzské kolegyně (Marion Cotillard). Válečný/romantický/drama,
124 min., titulky.
■ ANDĚL PÁNĚ 2 • Čtvrtek 2. února a neděle 5. února v 17.30 hod.
• Česká pohádka. 90 min.
■ KRUHY • Čtvrtek 2. února – sobota 4. února ve 20 hod. • Samara
se vrací... Americký horor, 102 min., titulky.
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■ ZPÍVEJ • Pátek 3. února v 17.30 hod. • Animovaná komedie o talentové soutěži, jakou svět ještě neviděl. 110 min., dabing.
■ LEGO® BATMAN FILM • Předpremiéra filmu • Sobota 4. února
v 17.30 hod. • Filmové dobrodružství z lega – tentokrát o Batmanovi.
Animovaná komedie, 104 min., dabing.
■ ZAKLADATEL • Neděle 5. února ve 20 hod., pondělí 6. února
v 17.30 hod. • Životopisné drama o zakladateli světové sítě McDonald’s.
115 min., titulky.
■ ROGUE ONE: STAR WARS STORY • Pondělí 6. února ve 20 hod.
• 2D titulky • Středa 8. února ve 20 hod. • 2D dabing • První z nové
série samostatných filmů Lucasfilmu. Akční sci-fi, 133 min.
■ STRNADOVI • Středa 8. února v 17.30 hod., úterý 21. února ve
20 hod. • Český dokument režisérky Heleny Třeštíkové. 102 min.
■ PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY • Čtvrtek 9. února – pátek
10. února v 17.30 hod. • Čtvrtek 9. února – pátek 10. února ve
20 hod. • Sobota 11. února – středa 15. února ve 20 hod. • Pátek
17. února ve 20 hod. • Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí v další
kapitole. Erotický thriller, 117 min., titulky.
■ LEGO® BATMAN FILM • Prázdniny v kině • Sobota 11. února
v 17.30 hod. • 3D • Neděle 12. února – pondělí 13. února
v 17.30 hod. • 2D • Středa 15. února v 17.30 hod. • 2D • Sobota
18. února v 17.30 hod. • 2D. Anotace viz výše.
■ LA LA LAND • Úterý 14. února v 17.30 hod. • Muzikál oscarového
režiséra Damiena Chazellea s Ryanem Goslingem a Emmou Stone.
Romantická komedie, 127 min., titulky.
■ ZPÍVEJ • Prázdniny v kině • Čtvrtek 16. února – pátek 17. února
v 17.30 hod. Anotace viz výše.
■ LÉK NA ŽIVOT • Čtvrtek 16. února a pondělí 20. února ve 20 hod.
• Mysteriózní thriller, 146 min., titulky.
■ T2 TRAINSPOTTING • Sobota 18. února – neděle 19. února ve
20 hod. • Středa 22. února ve 20 hod. • Uplynulo dvacet let a Mark
Renton, Spud, Sick Boy a Begbie jsou zpět. Komediální drama,
109 min., titulky.
■ ČERVENÁ ŽELVA • Prázdniny v kině • Neděle 19. února
v 17.30 hod. • Magický animovaný film beze slov. 80 min.
■ MÍSTO U MOŘE • Pondělí 20. února – úterý 21. února v 17.30 hod.
• Drama o smíření se svou minulostí i přítomností a žhavý odvarový kandidát. 137 min., titulky.
■ BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU • BIO SENIOR • Středa 22. února ve
13 hod. • Nová česká komedie od tvůrců filmu Ženy v pokušení s Petrou
Hřebíčkovou a Ondřejem Vetchým. 97 min.
■ JACKIE • Středa 22. února a pátek 24. února v 17.30 hod. • Jackie
Kennedy v podání Natalie Portmon. Životopisný, 95 min., titulky.
■ JOHN WICK 2 • Pátek 24. února, neděle 26. února a pondělí
27. února ve 20 hod. • Legendární hrdina John Wick (Keanu Reeves)
je zpět. Akční krimi, 122 min., titulky.
■ PES RO(C)KU • Sobota 25. února – neděle 26. února v 17.30 hod.
• Animovaná komedie přinese velké rock’n’rollové dobrodružství.
80 min., dabing.
■ MRTVÝ MUŽ • FK Biograf Artefakt • Sobota 25. února ve 20 hod.
• Kultovní westernová parodie Jima Jarmusche. 121 min., titulky.
■ BÁBA Z LEDU • Pondělí 27. února v 17.30 hod. • Úterý 28. února
ve 20 hod. • Nový český film režiséra Bohdana Slámy. • Komediální
drama, 106 min.
■ PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY • Úterý 28. února v 17.30 hod. •
Anotace viz výše

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava:
■ Do neděle 19. února – Rytířský sál • SOPKY
V GEOLOGICKÉ HISTORII MORAVY A SLEZSKA •
Sopky jako velmi nápadný a dramatický projev vnitřní
energie Země.
Připravujeme:
■ Pátek 3. března – neděle 18. června • DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ •
Výstava oděvního textilu ze sbírek Muzea Novojičínska. Vernisáž
2. března v 17 hod.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–16 hod.,
sobota – zavřeno,
neděle, svátky – 9–15 hod.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ CASTING DO SOUTĚŽE DÍVKA ROKU •
Čtvrtek 9. února v 16 hod. – SVČ Fokus • Informace k základnímu kolu
soutěže pro dívky od 13 let, které proběhne 16. března.
■ PŘÍMĚSTSKÝ FLORBALOVÝ TÁBOR • Pondělí 13. února – středa
15. února od 8 do 16 hod. – hala ABC • Jarní prázdniny pro děti
od 8 do 16 let. Nutná přihláška na našem webu. Cena 800 Kč (svačinka,
oběd, pitný režim, program).
■ PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR • Středa 15. února – pátek
17. února od 8 do 16 hod. – SVČ Fokus • Workshopy, nové taneční
styly, hry, soutěže. Pro holky a kluky od 6 do 10 let. Nutná přihláška na
našem webu. Cena 660 Kč.
■ RODINNÝ KARNEVAL • Neděle 19. února v 15 hod. – velký sál
SVČ Fokus • Hry, tanec, zábava, soutěž o nejlépe „maskovanou“ rodinu
a soutěž Zpívá celá rodina. Jednotné vstupné 50 Kč.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Čtvrtek 23. února od 16 do 18 hod.
– výtvarný ateliér SVČ Fokus • Pro děti i dospělé, v únoru na téma
Renovace placek-butonů. Rezervace místa na telefonu 607 586 770.
Cena 100 Kč.
■ KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Každý čtvrtek a pátek od 14 do
18 hod – ateliéry SVČ Fokus • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.
Připravujeme:
■ MEXICKÝ TANEČNÍ VEČER • Pátek 10. března v 19. hod. – SVČ
Fokus • Skvělá hudba, výborný mexický guláš, doprovodný program.
Mexický kostým vítán. Hraje Marco Campos s TF4. Předprodej od
10. února ve Fokusu. Vstupné 160 Kč, večeře 70 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Středa 1. února – úterý 28. února
– Čajovna Archa • MODERNÍ UMĚNÍ OČIMA ŽÁKŮ ZŠ SUCHDOL
NAD ODROU • Obrazy.
■ Středa 1. února – úterý 28. února v hodinách pro veřejnost –
Městská knihovna • PRAMÍNKY SNŮ • Knižní ilustrace z fantasy
světů Jitky Šenkeříkové z Frenštátu pod Radhoštěm.
■ Čtvrtek 2. února – čtvrtek 23. února – Výstavní síň Stará pošta
• HOLY ISLAND • Fotografie Gabriely Markové z ostrova na severovýchodě Anglie. Vernisáž 1. února v 17 hod.

Akce:
■ Čtvrtek 2. a 9. února od 17 do 21 hod. – Čajovna Archa • MAGIC:
THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Sobota 4. února v 18 hod. – Klub Galerka • OPEN MIC III. • Třetí
pokračování otevřeného mikrofonu pro všechny performery. Vstupné
50/80 Kč.
■ Pátek 10. února ve 20 hod. – Klub Galerka • JARDA SVOBODA
• Sólový koncert kapelníka skupiny Traband, zpěváka, skladatele,
textaře a multiinstrumentalisty. Vstupné 110/150 Kč.
■ Pátek 10. února – sobota 11. února – Čajovna Archa • NOČNÍ PŘECHOD RADHOŠTĚ 2017 • Odjezd vlakem ve 20.36 do Valašského Mezi-
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říčí a Rožnova p. R. Pěší trasa: Rožnov – chata Mír (občerstvení) – Radhošť
– Pustevny – Trojanovice. Zpět do NJ autobusem v 7.00 nebo 7.42.
■ Středa 15. února v 18 hod. – Čajovna Archa • MONGOLSKO –
ZEMĚ POSLEDNÍCH KOČOVNÍKŮ • Cestopisná projekce Iva Fíka
Dokoupila. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 16. února v 18 hod. – Čajovna Archa • FC ROMA • Projekce dokumentu filmového klubu KineDok. FC Roma je děčínský
klub okresního přeboru, složený převážně z romských hráčů. Host:
aktivistka Veronika Kačo. Délka 76 min.
■ Sobota 18. února v 18 hod. – Čajovna Archa • LYRICKÝ DIALOG
• Autorské čtení příběhu dvou mladých básníků skrze verše. Vstupné
50/70 Kč.
■ Úterý 21. února v 18 hod. – Městská knihovna • ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO • Beseda cestovatele a autora cestopisných knih Jirky Máry.
Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné
40/60 Kč.
■ Středa 22. února v 18 hod. – Čajovna Archa • CIZÍ SVĚTY VE
VESMÍRU • Přednáška Marka Skarky s projekcí. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 23. února v 18 hod. – Čajovna Archa • HOOLIGANSPARROW • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Příběh neohrožené
aktivistky bojující v Číně především za práva žen. Délka 84 min.
■ Čtvrtek 23. února v 19 hod. – Kino Květen • IVAN MLÁDEK
A JEHO BANJO BAND • Hudebně zábavná show. Vstupné
250/300 Kč.
■ Pátek 24. února ve 20 hod – Klub Galerka • JAZZ KLUB & MADFINGER • Od r&b, funku, soulu až po moderní jazz. Vstupné
110/150 Kč.
Připravujeme:
■ Pátek 3. března ve 20 hod. – Klub Galerka • LONGITAL (SK) •
Slovenské trio představí nové album Divoko. Vstupné 110/150 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ 21. února v 17 hod. – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Do úterý 28. února – galerie Návštěvnického centra • PŘES KOJETÍN NA SVINEC • Fotografie Antonína Vágnera.
■ Čtvrtek 2. února – neděle 30. dubna – placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • MĚSTA A OBCE NOVOJIČÍNSKA NA
POHLEDNICÍCH • Ze sbírky Ivana Bartoně.
Návštěvnické centrum nabízí
• Interaktivní expozici klobouků a expozici Generál Laudon
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Kostýmově laděné procházky městem pro školy a školní
družiny
• Rádi vám poradíme a odpovíme na dotazy týkající se turistiky, města,
firem a služeb apod
• Půjčovna trekových holí a disků na discolf
• Přepážka MHD (čipové karty, jízdní řády, abonentní a rezidentní karty
k parkování)
• Prodejna klobouků a stylová kavárna
• Bezbariérový přístup v celé budově
Novinky
• Rozšířili jsme nabídku upomínkových předmětů ke 300. výročí narození
generála Laudona – výroční turistická známka, kniha Generál Laudon,
keramika, cínoví vojáčci...
• Od 1. 1. 2017 u nás vyřídíte Osvobození od místního poplatku za vjezd
do MPR
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8–17 hod.
Sobota, neděle 9–16 hod.
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Pozvánky
• Novojičíňák na nejvyšší sopce světa
Loni prvního prosince stanul během expedice v jihoamerických Andách
na nejvyšší sopce světa, 6 893 metrů vysoké Ojos del Salado. O zážitcích
z dobrodružné výpravy bude ředitel zdejší městské policie Jiří Klein
vyprávět na besedě s projekcí fotografií a krátkým dokumentárním filmem, která se uskuteční v úterý 7. února v 18 hodin v kině Květen.

• Beseda zavede posluchače do Grónska
Daleko na severu je grónská zem aneb Putování do Grónska nejen
po stopách Moravský bratří – takové bude téma večera České křesťanské akademie, který se uskuteční v pátek 24. února v 18 hodin
v evangelické modlitebně v Janáčkových sadech. Přednášejícím bude
Daniel Freitinger, evangelický farář v Kaplici, cestovatel a dobrodruh.
Kam na ples?
• Bavit se budou děti i dospělí
Dva maškarní bály – pro děti a dospělé – uspořádají v restauraci
U Bossa v Bludovicích. Naši nejmenší si ho mohou užít v sobotu
4. února od 14 hodin, bohatý program bude v režii agentury Bianca. Dospělí se budou bavit o týden později – v sobotu 11. února
od 19 hodin. Hrát bude kapela Top Gun, chybět nebude ani
bohatá tombola. Místenky si lze rezervovat u Kateřiny Hajné na
telefonu 605 563 503, objednávky večeří se budou přijímat do
8. února.

• Přednášky o přírodní péči o člověka
Dvě přednášky pořádá v tomto měsíci Zdravé tělo – poradenství
Šárky Laštovičkové ve Slovanské ulici 8. V sobotu 11. února
v 9 hodin budou Šárka Laštovičková a Jana Nováková přednášet
na téma Pět elementů – Energetický kruh života, v sobotu 25. února
v 9 hodin na téma Feng Shui – Pojďte zlepšit svůj život. Více informací
na www.zdravetelo.net nebo na telefonu 774 737 415.
• Přijďte mezi sběratele!
Setkání sběratelů proběhne ve středu 15. února od 15 do 17 hodin
v Klubu důchodců na ulici Msgr. Šrámka 13. Pro účastníky to bude
další příležitost nabídnout své přebytky nebo naopak pořídit nové přírůstky do své sbírky známek, pohlednic, mincí nebo odznaků.
• Jarmark ve znamení masopustu
Masopustní jarmark proběhne ve čtvrtek 16. února od 8 do
17 hodin na Masarykově náměstí. Jeho součástí bude průvod masek,
jenž tudy projde v 10 a 15 hodin, a soutěž O nejlepší jarmareční tlačenku, kterou bude moci ochutnat a hodnotit široká veřejnost. Po
vyhlášení výsledků soutěže v 15.30 hodin obdrží vybraní návštěvníci
balíček masných výrobků. Na jarmarku budou kromě masných výrobků a uzenin ke koupi také pečivo, perníčky, sýry a mléčné výrobky,
koření a včelí produkty, rukodělné výrobky a další zajímavé zboží.

• Fokus bude hostit Valašský bál
Valašský bál se uskuteční v sobotu 18. února od 19 hodin ve
všech prostorách Střediska volného času Fokus. Na programu budou
lidová zábava a taneční hry. K tanci a poslechu budou hrát cimbálové
muziky Dominika Orsága z Rožnova pod Radhoštěm a Souboru
lidových písní a tanců Javorník z Nového Jičína. Slosovatelné vstupenky lze zakoupit za 150 korun, krojovaní za 50 korun. Jejich předprodej bude probíhat od 6. do 17. února v provozovně Sazky na
Masarykově náměstí. Podrobnosti sdělí Svatoslav Válek, telefon
604 723 447, e-mail javorniknj@seznam.cz.
• Pagoda pořádá Skautský ples
Tradiční Skautský ples uspořádá novojičínské středisko Pagoda
v sobotu 18. února od 19 hodin v Kulturním domě ve Starém Jičíně.
K tanci a poslechu bude hrát kapela Night shift. Vstupenky v ceně
130 korun lze zakoupit v předprodeji v Optice Lenka na Žerotínově
ulici nebo on-line na www.sperkyakoralky.cz.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy
a příznivce na přednášku zástupce ředitele Muzea Novojičínska
Radka Polácha s názvem Císař František Josef I. – 100 let úmrtí,
která se uskuteční ve čtvrtek 16. února v 16.30 hodin v klubových
prostorách na baště městského opevnění

Sport
Úspěšná kvalifikace kuželkářů
Iva Volná, předsedkyně oddílu
Po vánoční pauze změřili kuželkáři z Novojičínska šestého a sedmého ledna síly v kvalifikačních turnajích pro mistrovství Olomouckého
a Moravskoslezského kraje v disciplíně sto dvacet hodů sdružených.
Zástupci novojičínského oddílu uspěli ve čtyřech z pěti kategorií.
Mezi seniorkami si nejlépe vedla Iva Volná, jež se s 522 poraženými
kuželkami stala absolutní vítězkou turnaje v Sedlnicích a kromě
postupu si odvezla i putovní pohár. Její oddílová kolegyně Jana
Hrňová obsadila v ženské kategorii druhé místo a výkonem
506 kuželek rovněž postoupila.
O den dříve se ve stejné kuželně utkali dorostenci – a jako jediný
z této věkové skupiny postoupil novojičínský Martin Gabriel
s 514 kuželkami. Muži a senioři soutěžili první lednovou sobotu
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v Bílovci. Senior Jiří Madecký si postup vybojoval pátým místem za
výkon 490 kuželek.
Krajská mistrovství, v nichž šlo o postup na květnový republikový
šampionát, proběhla v době, kdy toto číslo bylo v tisku. Podrobné
výsledky najdete na www.smkuzelky.webnode.cz.

Řádky ze stolního tenisu
Novojičínský zpravodaj
• novojičínští Tomáš a Michal Kratochvílovi a René Kowal v krajském přeboru jednotlivců v Havířově vyhráli své skupiny a vybojovali
si postup na mistrovství republiky.
• Jan Valošek po třech a půl sezonách opouští zdejší oddíl, aby
se s divizní Olomoucí-Neředínem pokusil o návrat do ligových soutěží.
Novému Jičínu pomohl k postupu ze třetí do druhé ligy.

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce
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Solná jeskyně Siesta
Nový Jičín

Přijďte si vychutnat ozdrav‐
ný relaxační pobyt ve výji‐
mečném mikroklima díky soli
z Mrtvého moře, relaxační a deto‐
xikační odpočinek na infralehátku a nabídku výjimeč‐
ných produktů pro imunitu a očištění těla. Nabídka
zdravotních matrací s vnitřním systémem vzducho‐
vých kapilár.
Rezervace na telefonu: 604 942 765,
www.solna‐jeskyne‐siesta‐novy‐jicin.webnode.cz.

Novojičínský zpravodaj
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PŘIVÝDĚLEK
www.idealni-prace-z-domu.eu.
Novojičínský zpravodaj
Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce
tel.: 545 240 117
mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Medaile pro mladé zápasníky
Roman Kopecký, trenér

Led patřil hokejovým nadějím

Přes šedesát nejmladších volnostylařů z Moravskoslezského
kraje se zúčastnilo turnaje, který patnáctého ledna uspořádal oddíl
zápasu TJ Lokomotiva Krnov. Pro mnohé to byl první opravdový
turnaj v životě. Z novojičínských zápasníků se nejlépe dařilo těm
„zkušenějším“, kteří se prosadili na medailové pozice.
Zlato vybojovali Vojtěch Kundrát, Rostík Janča, Ondřej Szarowský, David Křesina a Matěj Gulán, stříbrné medaile získali Kristián
Očka, Štěpán Polášek, Tadeáš Kundrát, Jakub Oliva a Lukáš Kusák
a na třetí pozici se umístili Vojta Vaculík, Jakub Stoklas a Honzík
Kusák. Uznání ale patří všem začínajícím zápasníkům za odvahu
změřit své síly se soupeři z jiných oddílů.
Oddíl zápasu stále přibírá nové chlapce i dívky. Více informací
se dozvíte na www.zapasnj.cz.
Trenéři, rodiče, stovky dětí, spousta sportovního zápalu, hromady rozdaných medailí a vůně zelňačky. Tak to o vánočním
čase vypadalo na zdejším zimním stadionu, kde pod taktovkou
hlavního trenéra hokejové mládeže Jaroslava Fleischmanna (na
snímku) proběhlo pět velkých mládežnických turnajů. Představilo
se na nich osmačtyřicet družstev z Česka, Slovenska, Polska
a Itálie s celkem 740 hráči. Na některých turnajích sehráli i osmadvacet utkání a vstřelili až dvě stě branek. Ačkoliv více než
o výsledky šlo o radost ze hry, je třeba připomenout vítěze vánočních turnajů – HC Slezan Opava (ročník 2007), Rysi FrýdekMístek (ročník 2008), MHKM Skalica (ročník 2010) – a dále turnajů
O pohár HMC (SKLH Žďár nad Sázavou) a O pohár Sport Abácie
(Mladí draci Šumperk).
Text a foto: Markéta Brožová

Magda je šampionkou ve čtyřhře
Ondřej Szarowský (v červeném dresu) zápasí se soupeřem z Krnova.
Foto: Ludmila Černá

Vánoční discgolfové loučení
Pavel Kotala, Moravian Gators
Desátý půlročník Vánočního memoriálu Bedřicha Smetany, pořádaného každý rok po vánočním shonu, se konal sedmadvacátého
prosince ve Smetanových sadech. Na šedesát hráčů z blízkého okolí,
ale i z Ostravy, Uničova, Uherského Hradiště a Prahy opět čekalo
koštování cukroví, šálek horké kávy nebo čaje, ale hlavně pohodová
atmosféra povánočního turnaje a symbolické rozloučení se sezonou.
Možnost ohřát se přišla vhod, jelikož teplota nepřesáhla bod mrazu
a hru ztěžovaly poryvy větru i občasný déšť. Domácí discgolfisté
Moravian Gators i v těchto podmínkách patřili mezi nejlepší. Přemysl
Novák v kategorii Open a Karel Dostál ve skupině Master obsadili
druhá místa. Dvojnásobný úspěch slavili junioři – Bohdan Bílek svou
kategorii vyhrál a Radek Dostál vybojoval třetí příčku.

Discgolfisté ve Smetanových sadech ukončili sezonu.
Foto: Kryštof Novák
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Miroslav Mikula
S dvojnásobným úspěchem se novojičínská stolní tenistka Magdalena Ščibrániová vrátila z republikového turnaje nejmladšího
žactva, který se konal osmého ledna ve Valticích na jižní Moravě.
Se spoluhráčkou Veronikou Mazalovou ze Slavoje Bruntál zvítězila
ve čtyřhře a dařilo se jí i ve dvouhře, kde vyhrála základní skupinu
a ve finálovém pavouku prohrála až ve čtvrtfinále s pozdější vítězkou
turnaje. Celkově tak skončila na pátém až osmém místě.
Další oddílový talent Tomáš Kment vyhrál základní skupinu, ve finálovém pavouku skončil před branami čtvrtfinále. Jeho osmé až
šestnácté místo lze v konkurenci více než padesáti hráčů považovat
za úspěch.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 70. kolo
Mrazivý nástup roku 2017 se nemohl
neprojevit na snímcích zasílaných našimi soutěžícími. Někdy přijde vyloženě
líto, že máme prostor jen pro tři snímky.
Tentokrát došlo vskutku mnoho zajímavých záběrů, které by v některých
měsících loňského roku jistě uspěly.
1. místo patří Janu Koperovi za snímek,
pořízený za vskutku mrazivého lednového rána.
2. pořadí získává Petr Vítek, (zjevně
„mimojičínský“ návštěvník sjezdovky na Svinci), jehož snímek dokládá,
jak se dnešní lyžaři musejí vypořádat
se sněhovým deficitem. Mimochodem, v zimě před 75 lety u nás údajně napadlo až půldruhého metru
přírodního sněhu!
3. místo obsadil snímek Richarda
Gabriela, který zachytil i nezvyklé
opatření provedené na konci roku
v centru našeho města.
Pavel Wessely
1. místo: Jan Kopera

2. místo: Petr Vítek
3. místo: Richard Gabriel
Pozor, nepřehlédněte!
Vážení čtenáři Novojičínského zpravodaje, po několika letech
trvání čtenářské fotosoutěže přicházíme s mírnou obměnou pravidel. Stále usilujeme o zajímavé a neobvyklé záběry z našeho
města, z jeho historického centra, místních částí i zdejší přírody.
Každý měsíc budou hodnotitelé vybírat tři nejzdařilejší fotografie,
a ty budou v měsíčníku otištěny. Změna nastává v přidělování
dárků, které se během dlouhých let, kdy fotosoutěž probíhá,
začaly opakovat. Na konci prosince z nejúspěšnějších autorů
vybereme pět, kteří v průběhu celého roku pořídili nejnápaditější
a nejoriginálnější snímek. Ti pak získají odměnu.
Hodně štěstí v novém roce a úspěchů při pořizování aktuálních
a neokoukaných záběrů Nového Jičína vám přeje redakce Novojičínského zpravodaje.

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 hodnotitelé určení redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze
jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 17. února ve 12 hodin.
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