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Na snímcích rodný dům J. G. Mendela

Ke 190. výročí narození Johanna Gregora Mendela
Je známo, že archiválie jsou písemnou pamětí každého národa, každé země, regionu nebo okresu, města či obce. Jejich studiem před
námi ožívají minulé děje, z mlhy historie vystupují postavy významných osobností, vypovídají o životních osudech našich prapředků, jejich
problémech, láskách, utrpeních, bolech, radostech či strastech. Ne vždy ovšem je archivní historie štědrá, ne vždy se dochovaly archiválie v úplnosti: působení věků jim dává za své svými válečnými konflikty, živelnými pohromami či obyčejnou nepřejícnou lidskou činností.
A tak je tomu i v případě Johanna Gregora Mendela, jehož sto devadesáté výročí narození připomínáme.
J. G. Mendel se narodil v Hynčicích, je tedy zapsán v matrice ve Vražném, kde byla fara a matrika. To je dochováno. Bohužel, ostatní staré písemnosti obce Hynčic, ať již obecní či školní, jsou torzovité a spíše zasahují období konce 19. století a počátek století dvacátého. A tak nejvíce archivních fondů k životu a činnosti Mendela nacházíme v Zemském archivu v Opavě a Moravském zemském archivu v Brně. Dokumentují jeho středoškolská studia na gymnáziu v Opavě a Olomouci, studium teologie a poté
jeho působení v augustiniánském klášteře svatého Tomáše na Starém Brně, kam vstoupil Léta Páně 1843 jako jednadvacetiletý novic
a po čtyřech letech byl vysvěcen na kněze. Dne 30. května 1868 byl zvolen opatem kláštera a zůstal jím až do své smrti v roce 1884.
O tom, že v letech 1851-1853 studoval na vídeňské univerzitě, bychom nalezli archivní prameny v bývalé rakouské metropoli.
(Dokončení na str. 4)

Karel Chobot, Jaroslav Bělík
Foto: Ladislav Šmitke, Marie Machková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vedení města Nový Jičín by rádo získalo do svého majetku hotel Praha. Hotel
Praha je úžasná historická budova z konce 19. století, která má však pro občany
Nového Jičína daleko větší význam, než
jen historický.
Je to místo s obrovským „geniem loci“,
místo, kde se střetávaly generace novojičínských kulturních osobností i občanů,
které navštěvovali a vystupovali v něm
významní českoslovenští umělci, je to místo známé po celé severní
Moravě a srdce Nového Jičína. Dovolím si říci, že kavárna hotelu
Praha měla pro Nový Jičín podobný význam, jako kavárna Slavia pro Prahu.
Poté, co jsme se dověděli o tom, že bude končit provozovatel
hotelu Praha, což je Střední škola hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm, oslovili jsme zřizovatele hotelu Praha – Moravskoslezský kraj. Domluvili jsme se na směně hotelu Praha za
budovy Mendelovy střední školy. Město je majitelem těchto budov,
ale provozovatelem této střední školy je kraj. Kraji by připadly navíc
pozemky přiléhající k budovám Mendelovy střední školy o výměře
1.400 m2 a městu naopak lukrativní pozemky o výměře 11.800 m2.
Myslím si, že směna je velmi výhodným a navíc elegantním
řešením a pro město určitě ne nevýhodným. Nyní je osud hotelu Praha v rukou orgánů města a kraje. Rada města Nový Jičín, stejně jako rada kraje, již tuto směnu posvětila. Rozhodovat
o ní bude zářijové zastupitelstvo kraje i první poprázdninové zastupitelstvo města. To prozatím vyjádřilo na svém posledním zasedání
souhlasné stanovisko se záměrem přijmout zdarma hotel výměnou za objekty Mendelovy střední školy. Na září vedení města připravuje pro zastupitele města seminář, kde budou s problematikou
podrobně seznámeni a o několik dní později dojde k samotnému hlasování.
A jaké jsou záměry vedení města s hotelem Praha? Rádi bychom mu navrátili zašlou slávu, zrekonstruovali ho a vybudovali z něj kulturní stánek, který v Novém Jičíně chybí. Umím si
představit po rekonstrukci stylovou kavárnu, ve které se pořádají
hudební, taneční večery a jiné kulturní akce – plesy, menší koncerty, výstavy, recitály atd., vybudováno by mělo být kvalitnější
venkovní posezení, mnohem více by mohly být využity salónky
- např. pro svatby. Rekonstrukcí by měly projít i ubytovací prostory, v hotelové části bychom chtěli vystavět wellness. Rekonstrukcí musí projít i architektonicky nepovedená přístavba, kde by
mohlo být vybudováno kongresové centrum k pořádání kongresů,
seminářů atd.
Všechny tyto aktivity by měly napomoci oživení turismu v Novém
Jičíně, a to ve spojení se Žerotínským zámkem a expozicí Muzea
Novojičínska a samozřejmě i návštěvnickým centrem (za myšlenku
jeho vybudování patří bývalému vedení dík, my bychom zde rádi
otevřeli expozici věnovanou generálu Laudonovi, který v tomto
domě zemřel).
Samozřejmě vnímám i rizika, která jsou s převzetím hotelu Praha
spojena. Je to zejména ekonomická náročnost. Dle studie z roku
2004 by rekonstrukce hotelu Praha s přístavbou vyšla na 120 milónů Kč. Proto již nyní hledáme další zdroje – zejména dotace.
Vysoké jsou také provozní náklady, především náklady na energie. Bohužel dochází k velkým únikům tepla atd., a to zejména přes
prostory přístavby. Tomu by mělo zamezit zateplení budov. A zde
bychom mohli v příštím roce využít dotačních výzev. Dotační oddělení MěÚ na tomto úkolu již intenzivně pracuje, zároveň byla vytvořena pracovní skupina odborníků, která se problematikou hotelu
Praha zabývá.
Co se týká vlastnických vztahů, město Nový Jičín bude, v případě
převzetí, pravděpodobně pouze vlastníkem budov. A ty bychom dále
pronajímali. Zde bude důležité vybrat ve výběrovém řízení kvalitního
provozovatele, se kterým bychom velmi úzce spolupracovali.
Převzetí hotelu Praha do majetku města je jedinečná příležitost,
která se už nemusí opakovat a zároveň je to obrovská výzva. Věřím, že tento úkol, třeba i s Vašimi podněty a Vaší spoluprací zvládneme.
Jaroslav Dvořák
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Den prodeje knih
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad
Město Nový Jičín společně s podnikateli knihkupci připravují Den
prodeje knih, který se uskuteční v pátek 24. srpna 2012 od 8 hodin
na Masarykově náměstí. Prodejní akce nabídne knihy, učebnice,
odbornou a zábavnou literaturu. Nebudou chybět historické romány Antonína Polácha, publikace renomovaného fotografa Radovana Stoklasy, ale i knihy záhadologa Arnošta Vašíčka.
Účast přislíbila paní Alenka Vojnovská, která pracuje jako psychoterapeut a diagnostik, maluje obrazy, pracuje s automatickou
kresbou a vede vzdělávací kurzy. Bude prezentovat svou knihu
Pojďme si hrát se skřítky a vílami a vykládací karty Poselství květin.
Nabídku doplní obrazy a pohlednice Ivo Ševčíka, dále drobná keramika nebo dárkové předměty a také školní literatura pro základní
i střední školy. Akce bude doplněna i autogramiádou autorů.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Třicátá devátá schůze Rady města Nový Jičín dne 17. 7. 2012:
Radní schválili přijetí dotace z Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 2 366 402,52 Kč na modernizaci podmínek
vzdělávání na ZŠ Komenského 68. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje schválili dotaci ve výši 237 995,38 Kč na projekt Podpora
rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve
vzdělávání pro ZŠ Tyršova.
Rada města vzala na vědomí hodnotící zprávu o provozu MHD
za rok 2011. Vloni byly zrušeny dvě ztrátové linky, na spoje k hypermarketům Ahold a Tesco přispívají zmíněné řetězce. Náklady
na provoz oproti roku 2010 klesly, o 17 procent se snížily i tržby.
V letošním roce bude opět od 1. 9. upraven jízdní řád. Počet linek
zůstane zachován. Radní uložili odboru dopravy zpracovat analýzu
provozu MHD zaměřenou na spotřebu pohonných hmot.
Byla schválena organizační a personální opatření v souvislosti
s přechodem zaměstnanců bývalého bytového podniku pod městský úřad.
Čtyřicátá schůze Rady města Nový Jičín dne 23. 7. 2012:
Rada města jmenovala ředitelkou střediska volného času Fokus
Danu Dokládalovou a schválila nový jednací řád rady města.

Změny na Úřadu práce ČR
KLIENTI, KTEŘÍ SI VYŘIZUJÍ TYTO DÁVKY:
• pomoci v hmotné nouzi:
příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádná okamžitá pomoc
• pro občany se zdravotním postižením:
příspěvek na péči
příspěvek na mobilitu
příspěvek na zvláštní pomůcku
průkaz osoby se zdravotním postižením
Vaše kontaktní místo bylo přemístěno do budovy na ul. Tyršova
140/5, a to na přepážky číslo 1 – 10.
Vchod do této budovy je přímo u soudu, nebo můžete využít
možnosti přejít do vedlejší budovy vchodem v prvním patře budovy
MěÚ Nový Jičín, ve které jste příspěvky dosud vyřizovali.
KLIENTI, KTEŘÍ SI VYŘIZUJÍ TYTO DÁVKY SSP:
- příspěvek na bydlení
- přídavek na dítě
- rodičovský příspěvek
- porodné
- dávky pěstounské péče
Vaše kontaktní místo bylo přestěhováno do 1. patra budovy
na ul. Tyršova 140/5 (stejná budova jako dosud).
ÚŘEDNÍ HODINY:
PONDĚLÍ
8.00 - 17.00
ÚTERÝ
pouze pro zvané
STŘEDA
8.00 - 17.00
ČTVRTEK
pouze pro zvané
PÁTEK
jen podatelna v budově kontaktního pracoviště
v Novém Jičíně na ul. Msgr. Šrámka č. p. 1030
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Vzpomínka na Laudona
Marie Machková, tisková mluvčí
V pátek 13. července 2012 si Nový Jičín připomněl slavného vojevůdce Gideona Ernsta von Laudona, který před 222 lety v tomto
městě ukončil svou životní pouť v domě číslo 45/29 na Masarykově
náměstí. Dnes v něm sídlí návštěvnické centrum. Jeho expozice
byla v tento den zpřístupněna veřejnosti zdarma.

Seznámení s partnerskými městy Nového Jičína:

ŚWIĘTOCHŁOWICE - POLSKO

Kateřina Redlová, informační centrum
Kraj: Slezsko
počet obyvatel: 59 000
starosta: David Kostempski
web: www.swietochlowice.pl
vzdálenost od Nového Jičína: 126 km
partnerství: od roku 1994
průmysl: hornictví, hutnictví, strojírenství
partnerská města: Nový Jičín – ČR, Heiloo – Nizozemí, Laa a.d.
Thaya – Rakousko, Tiszaujvaros - Maďarsko, Rimavská Sobota
- Slovensko

Laudon byl v Novém Jičíně kmotrem několika dětí. I tuto skutečnost organizátoři připomněli. Laudona ztvárnil Miloslav Leško

Program zajišťovalo návštěvnické centrum a kluby vojenské historie, za doprovodu jezdeckého oddílu Bludička. Osobnost vojevůdce, který z žádné bitvy neodešel poražen, připomněl starosta
města Jaroslav Dvořák a historik novojičínského muzea Jan Číp.

Osada Centrum

Foto: IC Nový Jičín

Świętochłowice – město ležící v srdci hornoslezské aglomerace, pouhých 7 km od hlavního města provincie Slezska - Katovic.
V posledních letech ekonomice města dominoval těžký průmysl,
ale pomalu se Świętochłowice stávájí městem s rostoucím ekonomickým potenciálem atraktivním pro investory.

Rekreační centrum Skalka
O hudební doprovod se postaral Pavel Štůla a Irina Vránová

Vojsko pochoduje před radnicí

Novojičínský zpravodaj

Foto: Marie Machková

V počátcích se Świętochłowice skládaly ze dvou samostatných
osad: Malé Świętochłowice (také nazývány Świętochłówkami)
a Świętochłowice s názvem Velké. Skutečnost, že obec se skládala ze dvou částí, potvrzuje dokument ze dne 4. května 1332, který
hovoří o "dvojitých Świętochłowicích".
V první polovině devatenáctého století se radikálně změnil charakter obce. V této době dochází k rychlému rozvoji průmyslu těžba a metalurgie, což znamenalo, že se město transformovalo
z venkovské komunity do průmyslového města. Vznikla další osada, a to Lipiny, která se později stala součástí Świętochłowic.
V současné době se město skládá z pěti čtvrtí, původně samostatných osad: Centrum, Chropaczów, Lipiny, Piaśniki a Zgoda.
Sportovní a rekreační centrum "Skalka"se stalo přehlídkou sportu
a rekreace. Na ploše 32 hektarů najdete vedle fotbalového hřiště
i tenisové kurty, zázemí pro kanoe, hřiště na plážový volejbal, cyklostezky a moderní hřiště pro děti.
Obyvatelé Świętochłowic jsou známí svou pohostinností, proto
neváhejte a navštivte toto město, kde se každý bude moci osobně
seznámit s jeho kouzlem.
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Výročí J. G. Mendela

Město podepsalo smlouvu

Karel Chobot, Jaroslav Bělík
(Dokončení ze ze str. 1)
Bohatý vědecký život zmiňoval v krátké studii před deseti léty
pan profesor Jaroslav Bělík a z jeho textu, zveřejněného v červencovém zpravodaji 2002, vyjímám:
„Mendel byl člověkem velmi nadaným. Kromě ovocnářství,
včelařství, meteorologie, matematiky, mineralogie, fyziky ho také
z biologie zvláště zajímala otázka přenášení dědičných vlastností.
V roce 1865 zveřejnil výsledky svého bádání. Ve své čtyřicetistránkové práci popsal jeho sledování, vlastnosti potomků, kteří
vznikli křížením čistých linií hrachů. Až do té doby existoval názor, že při rozmnožování jedinců se jednotlivé vlastnosti získané
od obou rodičů navzájem promíchají.
Uveďme příklad dědění krevních skupin. Je sice anachronický,
tehdy se ještě nevědělo o krevních skupinách, ale příklad je pochopitelný bez dalšího vysvětlení: Má-li například otec krevní skupinu
0 a matka skupinu A, měl by mít potomek - podle tehdejších představ - smíchanou krevní skupinu - 0A. Odborně říkáme, že se jedná o tak zvané slévání dědičného základu. To ovšem byla jen domněnka badatelů před Mendelem.

Marie Machková, tisková mluvčí
Po jedenadvaceti letech přátelství mezi Novým Jičínem a Ludwigsburgem byla v sobotu 21. července 2012 podepsána mezi
těmito městy smlouva o partnerství. Starostové Jaroslav Dvořák
a Werner Spec po slavnostním aktu zazvonili na zvon, aby odstartovali novou éru vztahů mezi oběma městy. Slavnostní program
v Beskydském divadle byl završen dvojkoncertem ludwigsburgských fagotistů a místního pěveckého sboru Ondráš.

Hosté z Ludwigsburgu si prohlédli i návštěvnické centrum

Nový Jičín začal s německým Ludwigsburgem spolupracovat
už v roce 1991. „Je to především zásluha prvního porevolučního
starosty pana Ladislava Grófa. Jeho nástupci, pan Pavel Wessely, Ivan Týle a Břetislav Gelnar, pak toto přátelství dále rozvíjeli.
Všem za to patří poděkování,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav
Dvořák. V uplynulých dvou desetiletích se spolu potkávali školáci
obou měst při sportovních kláních, spolupracovaly i hudební soubory. „Věřím, že se naše vztahy rozšíří i na hospodářskou oblast
a jistě přibude i osobních přátelství,“ dodal Dvořák.

Ludwigsburgští v rodném domě J. G. Mendela

Mendel na základě pokusů s křížením hrachů, při kterých sledoval dědění některých vybraných znaků u potomstva (barva květů,
velikost rostliny, tvar semen atd.) dokázal, že představa o slévané
dědičnosti není správná. Krevní skupiny se u potomka neslévají.
Stejně tak je tomu i u jiných sledovaných znaků.
Výsledky křížení přivedly Mendela k domněnce, že informace
o jednotlivých znacích organizmu jsou v buňce uloženy v podobě
nějakých malých hmotných jednotek. Tedy o krevní skupině 0 bude
rozhodovat nějaká dědičná částečka, partikule, prvek, a o krevní
skupině A zase úplně jiná partikule.
Blíže tyto jednotky ale nedovedl popsat. Na to neměl potřebnou
techniku, kterou by pronikl do struktury jádra buňky. Neměl také již
čas a možná také motiv. Dokázali to však jeho následovníci v roce
1910 (známá práce Hanse Thomase Morgana a jeho sestavení
chromozómové mapy banánové mušky).
Kromě předpovědi hmotných jednotek zodpovídajících za jednotlivé přenášené znaky Mendel také přesně vypozoroval, v jakém
poměru a ve kterých pokoleních se sledované znaky na potomstvo
přenesou a projeví. Učinil tak na základě asi deseti tisíc uskutečněných křížení rostlin hrachů, o kterých si na kartičkách vedl obdivuhodně přesné záznamy. Výsledky statisticky vyhodnocoval a tím
objevil tři zákony dědičnosti, které nazýváme podle autora zákony
Mendelovy.“
Obec Vražné připravila k významnému jubileu řadu akcí. Sobotního programu se zúčastnila i delegace německého města Ludwigsburg, která Nový Jičín navštívila jednak u příležitosti Mendelova výročí, jednak kvůli slavnostnímu podpisu vzájemné partnerské
smlouvy.
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Návštěvníci z Německa se podívali na tvarování klobouku

Starosta Ludwigsburgu Werner Spec uvedl, že podpis smlouvy
po více než dvacetiletém přátelství je velkým krokem. „Je jedním
z těch, které vedou k mírové budoucnosti, spojuje naše města
a národy,“ řekl Spec. Našemu publiku se poprvé představil ludwigsburgský soubor Bassono grosso. Čtveřice gymnazistů hrála
na fagoty hudbu různých historických epoch. Předvedli také více
než sto let starý nástroj pocházející ze Státního divadla ve Stuttgartu. Pěvecký sbor Ondráš představil naše klasické umělce i lidové
písně zdejšího regionu. Řada z nich byla interpretována v němčině. Závěrečná Óda na radost Ludwiga van Beethovena zazněla
v obou jazycích.
(Pokračování na str. 5)

Novojičínský zpravodaj
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(Pokračování ze str. 4)
Zahraniční delegace, kterou tvořil pan starosta a radní z Ludwigsburgu, si během návštěvy Nového Jičína prohlédla naše město
z radniční věže. Pak šla do nového návštěvnického centra s expozicí mapující kloboučnickou tradici ve městě. Hosté se podívali, jak
se klobouky tvarují, suší i zdobí. Dámy i pánové využili možnosti
klobouky si vyzkoušet a řada z nich si v obchůdku, v prostorách
návštěvnického centra, pokrývku hlavy zakoupila. Delegace zavítala i do rodného domu J. G. Mendela v nedalekých Hynčicích.

Starostové podepisují smlouvu o partnerství

Některé zaujala digitální zkoušírna klobouků

V Beskydském divadle koncertovalo ludwigsburgské Bassono grosso

V divadle, kde se smlouva podepisovala, přivítal starosty pár v kravařském
kroji chlebem a solí

Starostu Ludwigsburgu Wernera Spece přišla pozdravit i hraběnka Marie
Walburga v podání Gabriely Žitníkové

Novojičínský zpravodaj

Závěr slavnostního večera patřil pěveckému sboru Ondráš
Foto: Ladislav Šmitke, Marie Machková
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Děti vítaly prázdniny
Marie Machková, tisková mluvčí
Poslední den školního roku patřil amfiteátr na Skalkách opět dětem a třetímu ročníku velkolepého Vítání prázdnin. Program byl
plný sportu, tance, písniček, soutěží a her. Na pódiu se střídaly
taneční skupiny ze střediska volného času Fokus, skupina Cookies
a pop punková kapela Rybičky 48. Hlavní hvězdou programu byla
finalistka česko-slovenské SuperStar Gabriela Gunčíková, která
nejen zpívala, ale také rozdávala své podpisy na autogramiádě.

Naše dvoudenní návštěva byla perfektně zorganizována slovenskou stranou, studenti navštívili také Banskou Štiavnicu a kremnickou mincovnu. V příštím školním roce bude partnerství obou
uměleckých škol pokračovat návštěvou kremnických studentů
v Novém Jičíně.

Vystoupení v Kremnici
Gabriela Gunčíková

Ani letos nechyběly rozjezdy na BMX kolech. „Pro nejmenší děti
ve věku od čtyř do šesti let jsme připravili malování, skládačky,
soutěže a hry,“ řekl zástupce ředitelky střediska volného času
Fokus Martin Jakůbek. Školáky přijeli pozdravit i motorkáři na
silných strojích. Loučení se školním rokem navštívily téměř dva
tisíce diváků.

Foto: ZUŠ Nový Jičín

Školáci soutěžili ve sběru
Marie Machková, tisková mluvčí
V Novém Jičíně byly oceněny třídy základních škol a žáci, kteří
nasbírali nejvíce nefunkčních elektrospotřebičů. Soutěž nazvanou
„Zpětný odběr elektrospotřebičů" vyhlásil odbor životního prostředí
městského úřadu se střediskem volného času Fokus. Novojičínští
školáci dohromady odevzdali téměř čtyři tisíce kusů elektroodpadu.
Vítězné třídy získaly kromě sladkostí i finanční odměnu.

Vítání prázdnin navštívilo kolem dvou tisíc školáků Foto: Marie Machková

Návštěva v Kremnici
Jan Machander, ředitel ZUŠ
Na konci školního roku navštívily Kremnici dvě taneční skupiny
ZUŠ Nový Jičín ze třídy Ilony Rudelové. Tanečníci byli pozváni
k vystoupení na absolventském koncertu tamního tanečního oboru partnerské ZUŠ J. L. Bellu. Ačkoliv jeviště v místním kině poskytovalo velmi skrovný prostor, předvedly naše studentky šest
choreografií, které byly publikem velmi vřele přijaty a dostalo se
nám cti celý večer i uzavřít. Současně s tancem se prezentovala
novojičínská ZUŠ také mobilní výstavou prací žáků ze třídy Lady
Poulové, která byla instalována na výstavě absolventských prací
ve foyer kina.
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Tři nejúspěšnější žáci ve sběru elektroodpadu

Foto: Marie Machková

„Chtěli jsme, aby si děti uvědomily, že spotřebiče, jako jsou varné
konvice, fény, žehličky, mobily, které už v domácnosti dosloužily,
nepatří do kontejneru na směsný komunální odpad,“ uvedla Marta
Kiššová z odboru životního prostředí novojičínské radnice.
Do ekosoutěže se zapojily základní školy Komenského 66, Komenského 68 a Tyršova. Na Komenského 66 obsadila první místo
třída 9.C, na Tyršově škole byla nejlepší 1.A a na ZŠ Komenského
68 vyhrála 6.B. V kategorii jednotlivců se stal největším sběračem
prvňáček Jakub Macíček ze ZŠ Tyršova, druhý byl Martin Krbeček
z 9.C ze ZŠ Komenského 66 a třetí skončil Martin Steiner z 6.B. ZŠ
Komenského 66.

Novojičínský zpravodaj
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Vyhodnocení nejlepších žáků

Dostali výuční listy

Marie Machková, tisková mluvčí
Na radnici v Novém Jičíně byli vyhodnoceni nejlepší žáci z místních škol. Žák, který reprezentoval školu a město ve sportu, v jazykových znalostech, zeměpise, matematice, ve výtvarné či recitační
soutěži na regionální úrovni, obdržel z rukou místostarosty Přemysla Kramoliše drobný dárek a pamětní list. Oceněni byli i školáci,
kteří trvale dosahují výborných výsledků ve vzdělávání.

Marie Machková, tisková mluvčí
Koncem června proběhlo na radnici slavnostní předávání výučních listů absolventům Odborného učiliště a Praktické školy Nový
Jičín. Škola poskytuje vzdělání mladým lidem ze zdravotním hendikepem, je například jediným zařízením v kraji, které umožňuje
studium žákům s poruchou autistického spektra. Na rozloučení
studentů se školou v aule městského úřadu se přišla podívat i řada rodičů.

Za 1. místo v zeměpisné soutěži byl oceněn Matyáš Bayer

Tyrška ve Skandinávii
Roman Benčák, učitel
43 žáků druhého stupně ze ZŠ Tyršova v Novém Jičíně se od
3. do 7. června 2012 účastnilo zeměpisně poznávacího zájezdu do
Německa, Dánska a Švédska. Cestou jsme se zastavili v Drážďanech, kde nás uchvátilo nádherné historické centrum města. Také
jsme navštívili Zwinger se sbírkami obrazů, zbraní či porcelánu.

Školáci ZŠ Tyršova na zájezdu

„Je pro mě povzbuzením, když vidím, jak bojujete s osudem.
Patří vám obdiv a poděkování. Velký dík náleží i vašim učitelům
a rodičům. Moc si vážím jejich práce,“ pozdravil všechny přítomné starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Pak společně s ředitelkou školy Ilonou Šustalovou a třídními učiteli předal výuční listy
a osvědčení o závěrečné zkoušce absolventům oborů kuchařské
a zámečnické práce a praktické školy. „V praktické škole skládali
žáci ústní zkoušku a praktickou z šití, ručních prací a přípravy pokrmů,“ řekla třídní učitelka 1.C jednoletého oboru praktické školy
Naděžda Boorová.

Foto: ZŠ Tyršova

Druhý den jsme dorazili do Kodaně. Prohlídku města jsme začali
u malé mořské víly. Dále jsme zavítali ke královskému paláci (Amalienborg), parlamentu (Christiansborg), zámku Rosenborg, zábavnímu parku Tivoli či do přístavu Nyhavn se spoustou kaváren
a restaurací. Třetí den byl na programu výlet do Švédska. Nejdřív
jsme se zastavili v Helsingoru u Hamletova hradu Kronborg. Poté
jsme přepluli trajektem do švédského Helsingborgu a odpoledne
jsme přejeli do Malmö. Večer jsme se vrátili do Kodaně a jeli jsme
po Öresundském mostě.
Čtvrtý den nás čekal návrat domů. Odpoledne jsme se zastavili
v Berlíně. Byli jsme se podívat na Brandenburskou bránu, budovu
Říšského sněmu, Berlínský dóm či Alexandrplatz. Navštívili jsme
rovněž muzeum Pergamon s řadou starověkých památek.

Novojičínský zpravodaj

Absolventi praktické školy

Ředitelka školy Ilona Šustalová předává osvědčení o ukončení studia
Foto: Marie Machková
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Bludovice slaví 710 let
Pavel Šustala, Karel Chobot
Bludovice jsou údolní ves při říčce Zrzávce na jih od Nového Jičína mezi Bludovským kopcem a Hejlovcem ve směru na Valašské Meziříčí. Počet obyvatel se od roku 1850 měnil: v roce 1850
zde žilo 491 obyvatel, v roce 1900 vzrostl počet obyvatel na 609
a dosáhl zřejmě vrcholu, v roce 1930 se zmenšil na 565 obyvatel,
v roce 1950 na 401 obyvatel. V roce 1980 žilo v Bludovicích 324
obyvatel, v roce 1991 o šest méně, 318 obyvatel a v roce 2001 se
počet zvýšil na 359 obyvatel. Obec se sloučila s Novým Jičínem
k 1. 1. 1974.
Bludovice vznikly nejspíše ve 13. století, jejich jméno připomíná Bluda z Pňovic, který se několikrát v letech 1278-1288 nazývá
jako pán na Jičíně. První dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1302 (jedná se o listinu zveřejněnou v edici Codex diplomacicus
Moraviae V., 137, s. 143, kde se mezi svědky objevuje Bludo iuvenis de Bludovicz, neboli Bludo z Bludovic). Český název obce se
v pramenech od roku 1480 objevuje v ustálené podobě Bludovice,
v německé podobě v letech 1627-1945 Blauendorf.
Obec patřila starojičínskému, později se dostala ke štramberskému panství pánů z Kravař, což potvrzuje listina z roku 1411,
kdy udělil Lacek z Kravař obcím panství právo odúmrti a kde jsou
rovněž jmenovány Bludovice – Bludowicz. V následujících letech sdílí Bludovice osudy města Štramberka, ke kterému patřily.
V roce 1523 se Štramberk spolu s Bludovicemi dostává do držení
pánů ze Žerotína a v roce 1533 při dělení majetku se stává součástí nově vzniklého novojičínsko-štramberského panství, které
zdědil Bedřich ze Žerotína. Od jeho syna Jana pak koupilo panství
v r. 1558 město Nový Jičín, které se stalo svobodným komorním
městem. První jménem známý bludovický fojt je Nykl, uvedený
r. 1516 v rejstříku berně olomouckého kraje. Rychta je připomínána v urbáři novojičínského panství z r. 1558 a poté v novojičínských městských knihách z r. 1595. Byla v držení rodiny Neisserů
od 16. do 20. století.
Po porážce stavovského povstání konfiskoval Ferdinand II. novojičínské panství a daroval ho roku 1624 olomouckým jezuitům. Bludovice byly za třicetileté války často pustošeny a nejvíce utrpěly
v roce 1624, kdy byly vypáleny. Na konci 17. století byl v obci fojt,
17 sedláků, 2 zahradníci, 13 domkářů, v obci byly dva mlýny na
nestálé vodě. V r. 1744 bylo v obci 16 sedláků, 5 menších sedláků
(pololáníků) a 13 domkářů. V období vlády císařovny Marie Terezie za rakousko-pruských válek byly Bludovice několikrát pleněny
Prusy. Obec také často trpěla živelnými pohromami. Po zrušení
jezuitského řádu r. 1773 prohlásila Marie Terezie r. 1775 Nový Jičín za svobodné municipální město. Panství i s Bludovicemi nabyla
v r. 1781 Tereziánská rytířská akademie ve Vídni a Ferdinandův
konvikt v Olomouci. Obec byla od svého vzniku převážně česká.
Pozemkové knihy a obecní účty jsou česky vedeny až do r. 1689,
přes následnou germanizaci rovněž zůstaly zachovány i české názvy polních tratí. Český živel z obce zcela vymizel a ještě při sčítání
v r. 1880 není v obci žádný Čech, až o 10 let později se do obce
přistěhovalo několik českých dělnických rodin, které vytvořily základ v budoucnu rostoucí české menšiny.
Obyvatelé Bludovic se živili polním hospodářstvím, chovem dobytka a sadařením. Sedláci jezdívali s vlnou do Ruska a Francie,
vozili i do Vítkovic místní rudu, později však s rozvojem železnice povoznictví ustalo. V obci byla v r. 1889 zprovozněna místní
dráha Nový Jičín – Hodslavice/Hostašovice. Domkáři hledali obživu v novojičínských továrnách. Malebný ráz obce a romantická
okolní příroda lákala mnohé cizí návštěvníky, kteří jezdili v létě do
obce na zotavenou. V r. 1938 se Bludovice staly součástí Sudet,
jež byly odtrženy od ČSR a připojeny k Německu. Po osvobození
6. 5. 1945 byla obec osídlena českým obyvatelstvem, původní německé obyvatelstvo bylo postupně vysídleno. Bludovice byly a jsou
často sužovány povodněmi, přestože byla na říčce Zrzávce v 80.
letech 20. stol. zbudována regulace koryta. K největším škodám
došlo v letech 1913, 1958, 1997 a 2009. Následkem poslední povodně došlo ke zrušení železniční trati Nový Jičín – Hostašovice.
Farou patřily Bludovice ke Starému Jičínu, od 16. století přifařeny
k Novému Jičínu. Matriky jsou vedeny od r. 1626. V osmdesátých
létech 18. století vyjednávala vrchnost s obcí o zřízení samostatné
německé školy, ale nakonec k tomu nedošlo. Místní děti ve věku
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6–9 let byly vyučovány od nezkoušených učitelů v obci. Starší navštěvovaly školu v Žilině, kde vrchnost v r. 1795 postavila u kostela novou dřevěnou školu. V r. 1857 byly Bludovice vyškoleny ze
Žiliny, učit se začalo nejprve na čp. 3, v r. 1861 postavena nová
škola s kaplí, která byla se školou prakticky spojena. V r. 1901 byla
německá škola rozšířena na dvojtřídku a z toho důvodu bylo na
severní straně přistavěno patro. Při škole byla také žákovská a učitelská knihovna. Zásluhou české menšiny byla i přes překážky kladené Němci otevřena v r. 1928 česká škola, vyučovalo se v malé
třídě v budově německé školy. V r. 1934 zřízena česká státní mateřská škola, která se nacházela v domě čp. 70. V r. 1938 postavil místní odbor Národní jednoty v Bludovicích budovu pro českou
menšinovou školu, v přízemí umístěna mateřská škola. Vyučovalo
se jen měsíc, po Mnichovu byla škola uzavřena, nábytek a zařízení převzali Němci a využili jej ke zřízení německé mateřské školy
v budově čp. 73, která do té doby sloužila jako obecní chudobinec.
Ze školní budovy byla zřízena celnice. Po r. 1945 škola obnovila
činnost jako dvoutřídní, zrušena v r. 1975. Školka obnovena v budově čp. 73, v dalších létech upravována, zrušena počátkem devadesátých let 20. století. V r. 1884 byl v obci zřízen vlastní hřbitov,
předtím pochovávali zesnulé v Žilině u Nového Jičína.
Na obecním pečetidle a později i na úředních razítkách byl zobrazen doleva kráčející Beránek Boží s korouhví.

Ocenění pro našeho rodáka
Pavel Wessely
Dr. Max Mannheimer není pro pravidelného čtenáře Novojičínského zpravodaje osobou neznámou. Kromě informování z jeho
poslední návštěvy rodného Nového Jičína zaznamenala naše veřejnost i udělení čestného občanství našeho města v roce 2009.
Tento 92letý humanista a umělec byl v květnu t.r. oceněn středoevropskou cenou Karla IV., což zaznamenala četná naše média.
Pro dokreslení osobnosti tohoto vytrvalého bojovníka proti bezpráví a násilí, přeživšího rasovou perzekuci a holokaust, lze ocitovat
výňatek z článku „Neopakovat hrůzy minulosti“ Bedřicha Hlouška
v Lidových novinách z konce května: „Max Mannheimer se po
celý svůj život aktivně zasazoval o smíření mj. i zprostředkováním
svých prožitků z Dachau a Osvětimi široké veřejnosti. …Jeho apel
k dnešní mládeži: Vy nejste vinni, ale váš úkol je starat se o to, aby
se hrůzy minulosti už neopakovaly – demokracií, nástroji právního
státu, dorozuměním národů, tolerancí“.

Max Mannheimer na návštěvě v Novém Jičíně před čtyřmi lety
Foto: Pavel Wessely

Naše veřejnost bude mít příležitost ještě více se seznámit s pohnutým osudem jednoho z nejvýznamnějších žijících novojičínských rodáků na obrazovce 2. programu ČT dne 25. srpna 2012
ve 22 hodin prostřednictvím filmového dokumentu s názvem Bílý
havran.
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Den sociálních služeb
Lenka Galiová, odbor sociálních věcí.
20. června 2012 se na Masarykově náměstí uskutečnil již třetí
Den sociálních služeb. V tento slunný den, kdy teploty překonávaly 30°C, se na náměstí sešlo téměř 30 organizací, které se snaží
pomáhat lidem na území našeho města. Jednalo se jak o poskytovatele sociálních služeb, například domovy pro seniory, občanskou
poradnu, pečovatelskou službu, tak různé zájmové organizace
zaměřující se například na maminky s dětmi, lidi s postižením, ale
také příbuzné organizace, například dětský domov. Ti všichni se
snažili ukázat, co jejich organizace nabízí a předat informace o své
činnosti. Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku,
dát si polévku společně s pracovníky azylového domu, nechat si
změřit tlak a mnoho dalšího. Celou akci doprovázel bohatý kulturní
program, na němž se podíleli účinkující všech věkových kategorií
z Novojičínska. Děkujeme všem vystavovatelům i účinkujícím a samozřejmě návštěvníkům, kteří se akce zúčastnili.

bychom pozvali všechny, kteří skautskými oddíly v Novém Jičíně
prošli. Na programu bude jak slavnostní zapálení ohně zástupci
všech skautských generací, tak vzpomínky pamětníků, skautské
a tábornické písně, ale i připomenutí dlouholeté historie skautingu
a informace o současném fungování Junáka v Novém Jičíně. Vytvoříme společnou fotografii a účastníci setkání budou mít možnost
se podepsat do podpisového archu a napsat vzkaz do dalšího století skautingu.
Tímto slavnostním setkáním si chceme připomenout i další významné výročí připadající na letošní rok. 90 let od založení prvního
skautského oddílu v Novém Jičíně. Oddíl byl založen v dubnu 1922
a později byl jeho vůdcem i Jaroslav Hlaďo, za 2. světové války
stíhací letec ve Velké Británii a generálmajor in memoriam. Během 2. světové války, ve které zahynulo také mnoho skautů, byla
činnost přerušena, a k obnovení došlo až po válce, kdy vzniklo
i středisko Pagoda. Bohužel však na krátké období, neboť již v roce
1949 byl skauting zakázán podruhé, tentokrát komunisty. Krátké
obnovení přišlo až v období Pražského jara. Opět uběhlo dalších
dvacet let a s politickými změnami koncem roku 1989 došlo k zatím
poslednímu obnovení činnosti Junáka. Krátce po obnovení činnosti
se od střediska Pagoda oddělila část skautských oddílů, a založili
středisko Dvojka.
Slavnostní oheň pořádají obě skautská střediska ve městě. Středisko Pagoda a středisko Dvojka, a to za významné pomoci a podpory města Nový Jičín.

Pohádková městská slavnost

Starosta Jaroslav Dvořák u stánku pečovatelské služby, kterou provozuje
město

Paní Hanka a dvouletý syn Michal využili nabídky rodinného centra
Foto: Marie Machková

Zapálí slavnostní oheň
Václav Dobrozemský, vedoucí střediska Pagoda
Oslavy 100 let od založení skautingu v českých zemích završí skauti v Novém Jičíně v sobotu 15. 9. 2012 v 17 hodin v Kamenném divadle na Skalkách zapálením slavnostního ohně. Rádi

Novojičínský zpravodaj

Marie Machková, tisková mluvčí
Městská slavnost v Novém Jičíně, která se uskuteční 8. září, letos mírně vybočí z tématického zaměření předešlých let. Bude ve
znamení pohádek, pověstí a legend Moravského Kravařska. Budou
ale také připomenuty historické události a reálný společenský život
v regionu před sto lety. Celodenní program, na kterém se podílejí
kromě města i spolky, organizace, školy a školky, amatérští i profesionální umělci, vyvrcholí koncerty Hany Zagorové, Petra Rezka,
kapely Vypsaná fixa a slavnostním ohňostrojem.
„V minulosti byl program slavnosti vázán na nějakou významnou
osobnost. Letos nebude fantazie dětí z mateřských, základních
a středních škol, které se do akce pravidelně zapojují, malují obrázky, tvoří výrobky, jsou součástí kostýmovaného průvodu, tolik
limitována. Pohádky a pověsti je přece jen baví nejvíc. Ale nezapomínáme ani na dospělé,“ řekl ředitel Městského kulturního střediska Nový Jičín Petr Orság.
Na náměstí budou probíhat trhy, v aule na radnici se bude promítat první ucelený dokumentární film o Novém Jičíně, který byl natočen v roce 1913 a výstava na Staré poště představí město před sto
lety. Park Žerotínského zámku bude patřit hospodářským zvířatům
nebo ležení Nibelungů.
Kulturní program se bude odehrávat na několika pódiích. Na
hlavním pódiu na náměstí budou během dne vystupovat místní hudební, taneční a pěvecké soubory. Hudba bude znít i na nádvoří
Žerotínského zámku, na dalším pódiu se představí školy a amatérští divadelníci. „Budou se hrát pohádky, které se váží k zdejšímu regionu. Například O pokladu ve Skalkách, O čertově mlýně,
Vodnická pohádka nebo pověst O založení Nového Jičína,“ doplnil
Orság.
I letos projde náměstím dopoledne a odpoledne průvod kostýmovaných účastníků. Kolorit bude mít pohádkový, nebudou v něm
scházet ani historické osobnosti, jako například J.G. Mendel, který
slaví výročí narození nebo třeba hraběnka Marie Walburga. „Asi ve
20,30 hodin vystoupí na náměstí Hana Zagorová s Petrem Rezkem, pak zazáří ohňostroj a po něm zahraje Vypsaná fixa,“ upřesnil
Orság.
Celodenní program městské slavnosti, kterou navštíví až 20 tisíc lidí, je náročný organizačně i finančně. Město Nový Jičín nabízí
podnikatelům, firmám, ale i soukromým osobám možnost přispět
jakoukoli peněžní částkou do rozpočtu slavnosti s tím, že jejich
logo, jméno či adresa firmy bude uvedena na plakátech, letáčcích,
a v průběhu slavnosti i na panelech a projekční ploše na náměstí.
Kvůli případné reklamě je však nutné respektovat, že plakáty se
dávají do tisku po 10. srpnu. Podrobnější informace poskytne ředitel Městského kulturního střediska Nový Jičín Petr Orság, telefon:
556 701 853.
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Schůze splnila své poslání

Vítání prázdnin ve Straníku

Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru
Stejně jako v mnoha předcházejících letech, uskutečnil i letos
v květnu Osadní výbor městské části Loučka již tradiční veřejnou
schůzi s občany. V sále U chovatelů se sešlo na sedmdesát občanů této části města. Za účasti vedení města a zástupců zhotovitele
akce „kanalizace splaškových vod“ vyslechli přítomni nejdříve informaci předsedy osadního výboru o činnosti tohoto iniciativního
orgánu zastupitelstva města od počátku volebního období.

Kateřina Redlová
Dne 30. 6. 2012 ve 14 hodin se v místní části Straník v areálu
TJ Straník uskutečnilo Vítání prázdnin. S touto akcí bylo spojeno
i vyhlášení výtvarné soutěže na téma hasiči". Pro děti byly připra"
veny soutěže, skákací hrad i ukázka požárního zásahu SDH Straník, Hodslavice a Mořkov. V rámci programu proběhlo vystoupení
taneční skupiny No Limit. Výstavu i program navštívilo během odpoledne přes 90 dětí, které byly za splnění úkolů a soutěží odměněny drobnými cenami. Od 20 hodin proběhl letní večer s hudební
kapelou Krystal. Večer zakončil slavnostní ohňostroj, který sklidil
bouřlivé ovace.

Pro děti byla připravena spousta her

Na schůzi přišlo asi 70 občanů

Foto. Kateřina Redlová

Foto: osadní výbor

Po úvodním slovu starosty města, který ocenil aktivní práci
osadního výboru a také zájem občanů o veřejné dění, vystoupila
vedoucí investičního oddělení městského úřadu Olga Veverková
s podrobnou informací o uskutečněných akcích investičního i jiného charakteru (opravy, údržba) v městské části Loučka (v loňském
roce 3,166 mil. na VI. etapu regenerace sídliště - oblast Za Korunou, 1,4 mil. oprava místních komunikací, dalších 6 mil. na údržbu
komunikací, zeleň, veřejné osvětlení, odpady, autobus. zastávku,
v dosavadní části letošního roku 22 mil. kanalizace, 1,8 mil. místní
komunikace) i s určitým výhledem do roku 2013.
Ve 2. polovině letošního roku by měla být zahájena investiční
akce chodník na Císařské od ZD po pilu Pírek s předpokládaným
nákladem do 6 milionů korun.
V další části podali zástupci zhotovitele stavby podrobnou informaci o současném stavu prací na „kanalizaci splaškových vod“,
které doplnil pracovník městského úřadu Petr Bittner. Zároveň byly
zodpovězeny dotazy a připomínky občanů, kterých se tato stavba
bezprostředně týká. Poté vznesli přítomni občané své návrhy a požadavky. Na všechny podněty dostali tazatelé ze strany zodpovědných osob odpovědi.
V závěru byli přítomni informováni o připravované akci Den Loučky, městské slavnosti i o záměru osadního výboru uskutečnit kulturně-společenské akce většího rozsahu v roce 2013 k 690. výročí
založení obce Loučka.

Mladí hasiči v akci

Pozvánka do Žiliny
Jaroslav Perútka, předseda osadního výboru
Osadní výbor místní části Žilina a město Nový Jičín zvou občany
na Den obce, který se koná v sobotu 25. 8. 2012 v zahradě restaurace Kolonie v Žilině. Akce začíná ve 14 hodin. Skákací hrad pro
děti bude těm nejmenším k dispozici už od 11 hodin. Připraveno
je občerstvení a skvělá zábava. Vstupné je 50 Kč, v ceně je guláš
i vstup na večerní taneční zábavu.

Klub rodáků a přátel města NJ
zve všechny své členy a příznivce ve středu 22. srpna 2012
v 17 hodin odpoledne do klubových místností na Baště na
promítnutí filmu o Johannu Gregorovi Mendelovi u příležitosti připomenutí 190. výročí narození. Během srpna pak pokračuje tradiční
letní činnost členů Klubu, totiž posedávání před Baštou. Konkrétní
program, případné upřesnění posedávání sledujte na vývěskách.
Přejeme slunné, pohodové a poetické léto.
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Předplatné 2012/2013
 Předplatitelská skupina „A“
• Georges Bizet: LOVCI PEREL
(opera), Slezské divadlo Opava
• Oskar Nedbal: POLSKÁ KREV
NOVÝ
JIČÍN (opereta), Moravské divadlo Olomouc
• Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO (balet), Moravské divadlo Olomouc
• Eric Assous: HERCI JSOU UNAVENI, Agentura Harlekýn Praha
• Eric-Emmanuel Schmitt: OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ, Slovácké
divadlo Uherské Hradiště
• Reginald Rose: DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ, Východočeské divadlo Pardubice
B E S K Y D S K É

DIVADLO

 Předplatitelská skupina „B“
• Milan Lasica: NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ, Štúdio L + S Bratislava v koprodukci se Studiem DVA Praha
• Jaroslav Havlíček: PETROLEJOVÉ LAMPY, Klicperovo divadlo Hradec Králové
• Sofoklés: OIDIPÚS VLADAŘ, Divadlo Pod Palmovkou Praha
• Dora Viceníková: KORESPONDENCE V + W, Divadlo Reduta
Národní divadlo Brno
• Gregory Motton: NEJVĚTŠÍ DÉMANT NOCI, Divadlo Ungelt
Praha
 Předplatitelská skupina „D“
• David Foley: SMRTELNÁ VRAŽDA, AP prosper Praha
• Petr Abraham: MOJE HRA, Divadlo Kalich Praha
• Tim Firth: HOLKY Z KALENDÁŘE, Divadlo ABC Praha
• Jaroslav Žák – Hana Burešová: ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA,
Městské divadlo Brno
• Stanislav Štepka: ŠŤASTNÉ KONCE, Naivné radošinské divadlo Bratislava
 Předplatitelská skupina „P“
• Jaan Tätte: KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN!, Divadlo A. Dvořáka
Příbram
• Ladislav Stroupežnický: NAŠI FURIANTI, Divadlo V Dlouhé
Praha
• Jevgenij Doga, Emil Loteanu: CIKÁNI JDOU DO NEBE, Městské divadlo Brno
• Patrik Hartl: SOUKROMÝ SKANDÁL, Studio DVA Praha
 Předplatitelská skupina „S“ (začátky v 18.00)
• Jeff Baron: NÁVŠTĚVA PANA GREENA, FDA ve spolupráci
s MDP Praha
• William Shakespeare: NĚCO ZA NĚCO, Moravské divadlo Olomouc
• Martin Vačkář, Ondřej Havelka: ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM
PACIFIKU, Divadlo Kalich Praha
• Jitka Škápíková a Lída Engelová: STARÁ DÁMA VAŘÍ JED,
Agentura Harlekýn Praha
• Adolf Branald – Radek Balaš: DĚDEČEK AUTOMOBIL, Těšínské divadlo Český Těšín
 KRUH PŘÁTEL HUDBY
• LUBOMÍR BRABEC – kytara
• Iva BITTOVÁ
• a MORAVSKOSLEZSKÉ KOMORNÍ SDRUŽENÍ
• JULIE SVĚCENÁ – housle
• VÁCLAV MÁCHA – klavír
• JIŘÍ BÁRTA – violoncello
• KVARTETO MARTINŮ
• BELFIATO QUINTET Praha
• JANÁČKOVA FILHARMONIE Ostrava
• LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír
• TOMÁŠ KAČO – klavír
• EVA BUBLOVÁ – varhany
• TEREZA ROGLOVÁ – mezzosoprán
• ROMAN FOJTÍČEK – saxofon
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 Předplatitelská skupina ROLNIČKA (pohádky pro děti předškolního věku - malý sál)
• Pavel Polák: TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI, Divadlo Radost Brno
• Vít Peřina: BUDULÍNEK, Naivní divadlo Liberec
• Josef Čapek: O PEJSKOVI A KOČIČCE, Divadlo Radost Brno
• Astrid Lindgren: PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA, Scéna Bajka
Český Těšín
 Předplatitelská skupina ČTYŘLÍSTEK (pohádky pro děti mladšího školního věku)
• Carlo Collodi: PINOKIO, Slovácké divadlo Uherské Hradiště
• Rudolf Čechura, Jiří Šalamoun: MAXIPES FÍK, Divadlo Petra
Bezruče Ostrava
• Václav Klemens: JAK HUBATÁ DORA MÁLEM K ČERTU
PŘIŠLA, Divadlo loutek Ostrava
• Jerzy Rakowiecki, Jerzy Wittlin: SNĚHURKA, Těšínské divadlo Český Těšín
 Informace pro předplatitele:
Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa do 4. července
2012. Rezervaci je nutné potvrdit telefonicky nebo osobně v pokladně BD. Po tomto termínu budou nepotvrzená místa nabídnuta
dalším zájemcům. Pokladna bude v době od 5. července do 20.
srpna 2012 uzavřena. Prodej předplatného bude pokračovat od
21. srpna 2012. Uzávěrka předplatného 14. září 2012.
Pokladna:
úterý – čtvrtek: 14.00 – 17.00
pátek: 10.00 – 14.00
Pokladna tel. 556 770 145, informace tel. 556 770 142,
http://divadlo.novy-jicin.cz

Program Muzea Novojičínska
 Do 26. srpna 2012 • HUGO BAAR 1873
– 1912 • Výstava obrazů u příležitosti 100. výročí úmrtí novojičínského malíře ze sbírek Muzea Novojičínska a nejvýznamnějších galerií
na Moravě. Nová galerie
 Do 26. srpna 2012 • KAREL I. – POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL • Výstava u příležitosti 100.
výročí návštěvy arcivévody Karla a princezny
Zity v Novém Jičíně. Rytířský sál
 28. srpna – 11. listopadu 2012 • NOVÝ JIČÍN PŘED 100
LETY • Výstava unikátních fotografií Nového Jičína. Kamenná síň
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
sobota, neděle
9.00 – 16.00
Středisko Europe Direct Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu „Objektivem seniora aneb
podzim života v obrazech“, která bude k vidění
v minigalerii střediska od 1. do 31. srpna 2012.
Unikátní putovní výstavu fotografií zrealizoval Domov seniorů Rudná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Fondu hejtmana Středočeského
kraje. Autoři fotografií navštěvují v domově fotografický kroužek.
K pátému výročí fungování tohoto kroužku a při příležitosti Evropského roku 2012, jako roku zasvěcenému „aktivnímu stáří“, vznikla
tato sbírka fotografií, která přibližuje veřejnosti úroveň sociálních
služeb ve 21. století a umělecké schopnosti seniorů.

Návštěvnické centrum nabízí:
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, kde si můžete vyzkoušet klobouky jak fyzicky, tak i interaktivně.
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení
včetně komentované procházky expozicí.
adresa:
Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín, tel.: 556 711 888, 556 768 288,
www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz, www.novyjicin.cz

11

Srpen 2012
 Pátek 24. srpna od 20 hodin, Nový
Jičín • IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM
NOVÝ JIČÍN • SVČ Fokus Nový Jičín
ve spolupráci s HEPA outdoor fitness
pořádá poslední letošní hromadnou jízdu in-line bruslařů ulicemi Nového Jičína za doprovodu policejních
vozů. Přítomný je také Music-car, ze kterého hraje po celou dobu
jízdy hudba.
 5. SIVIČO CUP • SVČ Fokus pořádá na hřišti v letním kině již
pátý ročník turnaje v basketbalu pro dorost a dospělé s názvem
„SiViČo CUP“. Přihlásit svůj tým můžete do 9. srpna (kapacita týmů
je omezena). Více informací a termín turnaje naleznete na www.
fokusnj.cz, telefonním čísle 732 734 208 nebo loksa@fokusnj.cz.
 Pátek 31. srpna od 19 hodin, SVČ Fokus • FOKUS DANCE
SHOW • Skvělé diskotékové hity, světelná show a DJ Mikee. Vstup
30,- Kč. Akce je přístupná pouze mládeži do 18 let.
Od 1. srpna nabídka kroužků a kurzů pro školní rok 2012/2013
na www.fokusnj.cz
 3. 8. (pá) Masarykovo náměstí • 19.45 •
Kill the Dandies & Valerian´s Future - kapela
ex-The Nihilists, temný
garážový rock à la Nick
Cave + support
 10. 8. (pá) Masarykovo náměstí • 20.00 •
Kava Kava (GB) / support W.O.CH. - britská funky kapela, hrající
po celém světě ve své jedinečné show!
 12. 8. (ne) Zahrada restaurace Nové slunce • 17.00 • Dechový orchestr města Nový Jičín
 17. 8. (pá) Masarykovo náměstí • 20.00 • Segment, support
Porta Inferi - finalisté soutěže ČS má talent + místní skupina ve
stylu metal-power!
 24. 8. (pá) Masarykovo náměstí • 20.00 • Traband - jedinečná
a nezaměnitelná kapela ve svém vlastním stylu DECHNO!
 31. 8. (pá) Venkovní posezení u Penzionu Na Skalkách •
20.00 • Rock Oldies - Věšák, Dr. Hekto, Klika NJ blues, Florien,
host Nostradámus
Připravujeme
 8. 9. (so) Masarykovo náměstí • 8.30 • Slavnost města Nový
Jičín
závěrečné koncerty: Hana Zagorová & Petr Rezek + band / Vypsaná fixa
 Po 30. 7. až St 1. 8.
v 18.00 hod. • AUTA 2
• Další dobrodružství závodního auta Blesk McQueena a jeho přítele,
jedinečného odtahového
vozu Buráka. Mládeži přístupno. Animovaná komedie. Digital 2D,
110 min., dabing.
 Po 30. 7. až St 1. 8. ve 20.15 hod. • ANDĚLSKÝ PODÍL • Vtipná
britská komedie jemně namíchaná, stejně jako ta whisky, kolem
které se děj filmu točí. Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 106 min.,
titulky.
 Čt 2. 8. až Ne 5. 8. v 18.00 hod. • MÉĎA • Plyšový medvěd může
být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je
to spíš diagnóza. Navíc pokud jde o Méďu, který mluví, pije jako
duha a užívá lehké drogy. Do 15 let nevhodný. Americká komedie.
Digital 2D, 106 min., titulky.
 Čt 2. 8. až Ne 5. 8. ve 20.15 hod. • TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL •
Poslední díl trilogie o Batmanovi. Legenda končí. Do 12 let nevhodný. Akční. Digital 2D, 165 min., titulky.
 Po 6. 8. až St 8. 8. v 18.00 hod. • AŽ VYJDE MĚSÍC • Pátrání po
dvou uprchlých dětech může být zábavnější než si myslíte, zvláště
pokud je hledá parta výstředních dobrodruhů včetně šerifa (Bruce
Willis) a skautského vedoucího (Edward Norton). Do 12 let nevhodný. Digital 2D, 94 min., titulky.
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 Po 6. 8. až St 8. 8. ve 20.00 hod. • POLSKI FILM • Čtveřice
populárních herců, Matonoha, Liška, Polášek a Daniel, se rozhodla
natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií. Kultovní scénky, sametová euforie, totální svoboda, hudba okamžiku, absurdita
mládí či laskavost kamarádství. Do 15 let nevhodný. Digital 2D,
113 min.
 Čt 9. 8. až Ne 12. 8. v 18.00 hod. • DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V
POHYBU 2D • Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je zpět. Mládeži přístupno. Animovaná komedie. Digital 2D, 94 min., dabing.
 Čt 9. 8. až Ne 12. 8. ve 20.00 hod. • BOURNEŮV ODKAZ •
Neobvyklé pokračování jedné z nejúspěšnějších akčních sérií současnosti. Agent bez paměti Jason Bourne nikdy nebyl jen jeden.
Do 15 let nevhodný. Digital 2D, titulky.
 Po 13. až St 15. 8. v 18.00 hod. • DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU 3D • Mládeži přístupno. Animovaná komedie. Digital
2D, 94 min., dabing.
 Po 13. 8. až St 15. 8. ve 20.00 hod. • BEZ KALHOT • Nejlepší
prázdninová komedie pro holky - ve svém novém filmu nám režisér
Steven Soderbergh otevírá dveře do světa mužských striptérů. Do
12 let nevhodný. Digital 2D, titulky.
 Čt 16. 8. až Ne 19. 8. v 16.00 hod. • REBELKA 2D • Příběh odvážné rusovlasé princezny Meridy, která se vzepře starým zvykům
a vezme svůj osud do vlastních rukou. Mládeži přístupno. Animovaný dobrodružný. Digital 2D, 100 min., dabing.
 Čt 16. 8. až Ne 19. 8. v 18.00 hod. • REBELKA 3D • Mládeži
přístupno. Animovaný dobrodružný. Digital 3D, 100 min., dabing.
 Čt 16. 8. a Ne 19. 8. ve 20.15 hod. • TOTAL RECALL • Tovární
dělník Quaid (Colin Farrell) má krásnou manželku, kterou miluje,
přesto mu připadá výlet do mysli jako perfektní dovolená. Skutečné
vzpomínky super špióna mohou být přesně to, co potřebuje. Do 12
let nevhodný. Digital 2D, 121 min., titulky.
 Po 20. 8. a St 22. 8. v 18.00 hod. • COSMOPOLIS • Eric Packer
(Robert Pattinson) je nekorunovaný král Wall Streetu. V průběhu
čtyřiadvacetihodinové odysey, po výbuchu ve městě, začíná k smrti vyděšenému Ericovi docházet, že se jeho život blíží ke konci. Do
15 let nevhodný. Drama. Digital 2D, 108 min., titulky.
 Po 20. 8. a St 22. 8. ve 20.15 hod. • AVENGERS • Super
hrdinský tým všech dob Avengers, ve kterém se představí ikoničtí
super hrdinové Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye a Black Widow. Do 12 let nevhodný. Digital 2D,
137 min., titulky.
 Čt 23. 8. a Ne 26. 8. v 18.00 hod. • MADAGASKAR 3 • Nejnovější dobrodružství Lva Alexe, hrošice Glorie, zebry Martyho
a žirafáka Melmana. Mládeži přístupno. Animovaná komedie. Digital 2D, 92 min., dabing.
 Čt 23. 8. až St 29. 8. ve 20.00 hod. • Po 27. 8. až St 29. 8.
i v 18.00 hod. • SVATÁ ČTVEŘICE • Nová česká komedie Jana Hřebejka a Michala Viewegha. Do 15 let nevhodný. Digital 2D, 78 min.
ZASTŘEŠENÉ LETNÍ KINO
 So 4. 8. ve 21.00 hod. • PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA
 So 11. 8. ve 21.00 hod. • LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
 So 18. 8. ve 21.00 hod. • TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1.
část
 So 25. 8. ve 21.00 hod. • MISSION IMPOSIBLE – GHOST
PROTOCOL

Občanská statistika – červen 2012
Počet obyvatel
Narozeno dě�
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
- Libhošť
- Rybí
- Živo�ce u Nového Jičína
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé
Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

24249
19
7
12
11
13
2
1
1
59
11
15
21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Volejte zdarma:

800 401 111
Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba

• Hledáme nové makléře
pro tuto oblast

1/12

• Vykoupíme Vaši
Volejtenemovitost
zdarma:
za hotové do 24 hodin!

800 401 111

… do realit jedině s námi!

Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba

• Hledáme nové makléře
www.rkinvest-reality.cz
pro tuto oblast

• Vykoupíme Vaši nemovitost
za hotové do 24 hodin!

NOVINKA
… do realit jedině s námi!

www.rkinvest-reality.cz
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Možnost inzerce v Novojičínském zpravodaji.
Náklad 9 900 ks.
Roznáška do všech domácností
100
v Novém Jičíně včetně částí města
Straník,
Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina.
95
V případě zájmu o inzerci
100
75
v Novojičínském zpravodaji kontaktujte:
95
obchod@moravapress.cz nebo
75
tel.: 597 450 386, 597 450 376
25

Velikosti inzerce a ceny bez DPH
5

25
0
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Plavecký klub Nový Jičín
pořádá

1 STRANA
5
1/2 STRANY
0
1/3 STRANY
1/4 STRANY
1/6 STRANY
1/8 STRANY

10 000 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 500 Kč
2 900 Kč
2 000 Kč

Slevy ze základních cen bez DPH

NÁBOR
do přípravek klubu

Od 3. září 2012
každé úterý a čtvrtek v 17:30 - 18:30 hod.
Hledáme zájemce o plavecký sport, zejména
ročník narození 2002 a mladší.
Noví zájemci z výše uvedených ročníků
do konce roku 2012 za 200,-Kč.
Více informací: web: www.pknj.cz,
email: pknj.plavec@centrum.cz , telefon: 734 424 649

OPAKOVÁNÍ 3 – 5 x
OPAKOVÁNÍ 6 – 10 x
OPAKOVÁNÍ 11 a více

-5%
- 10 %
- 20 %

Uzávěrka příjmu inzerátů
Objednávky inzerce Novojičínského zpravodaje
přijímáme do 20. dne v měsíci.
Uzávěrka příjmu podkladů je 22. den v měsíci.

23/12
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Světový pohár CMAS 2012
Simona Klapcová, trenérka
Plavci Laguny absolvovali zbývající dvě kola Světového poháru
CMAS v plavání s ploutvemi pro rok 2012. V přímořském letovisku Lignano Sabbiadro (23. - 25. 3. 2012) a v polských Gliwicích
(27. - 29. 4. 2012) vybojovali členové Laguny v bodování týmů v kategorii juniorů dvakrát vítězství. V kategorii juniorek jedno vítězství
a jedno 2. místo. V celkovém bodování všech kategorií juniorů, juniorek, mužů i žen Laguna v Itálii poprvé v historii klubu vyhrála
kolo světového poháru a v Polsku skončila třetí.
Do bodování družstev se v každém kole světového poháru hodnotí 11 disciplín ploutvového plavání – 10 individuálních
a 1 štafetový závod. Juniorům Laguny se podařil neuvěřitelný kousek v obou kolech světového poháru – 10 disciplín vyhráli a jsou
ve vedení nejen s celým týmem juniorů, ale i v pořadí jednotlivců.
O 1. místo světového poháru se dělí Martin Mazáč, který si na své
konto připsal 8 zlatých medailí a stejně úspěšní byli i jeho kluboví
kolegové, vítěz podvodních disciplín italského i polského kola Jakub Jarolím a vítěz dlouhých tratí Petr Španihel.
Velký úspěch zaznamenaly i juniorky. Klára Křepelková získala
8 medailí a Veronika Rosová 4 medaile. V kategorii mužů, v ploutvích označované kategorii seniorů, Matěj Obšivač v italském kole
vyplaval 2 stříbrné medaile v bifinách a v Polsku porazil mistra světa a přivezl 2 zlaté medaile. Nový Jičín má také svého světového rekordmana! Stal se jím ploutvař Martin Mazáč, který jako první junior
na světě při plavání 50 bifins překonal dvacetivteřinovou hranici.

Martin Kott

Letošní ročník se uskutečnil za zcela extrémních podmínek, při
teplotě 37 °C ve stínu. Na slunci se pak teplota pohybovala kolem 50 °C. Během závodu Ironman Austria 2012 se zkonzumovalo
25 000 litrů vody, 8 000 litrů Coca Coly, 10 000 kusů energetických
tyčinek, 10 000 kusů energetických gelů, 3 tuny banánů a 1,5 tuny pomerančů.

Plavci z Laguny v Gliwicích

Foto: Simona Klapcová

Náš sportovec na Ironman
Barbora Kudělková
1. 7. 2012 se uskutečnil v rakouském městě Klagenfurt závod
světové série Ironman - Ironman Austria 2012. Závodu se zúčastnilo 2369 atletů z 59 zemí světa, kteří změřili své síly v těchto maratónských disciplínách: plavání 3,8 kiometru, kolo 180 kilometrů
a běh 42,2 kilometru. Jedná se o nejpopulárnější triatlon ve světě
vedle MS Ironman Hawai.
Letošního ročníku se zúčastnil 30letý Martin Kott z Nového
Jičína, který skončil na celkovém 200. místě s časem 10 hodin
26 minut a 28 sekund. V kategorii 30 - 34 let obsadil výborné
46. místo. Martinovi tímto gratulujeme a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.
Nemalou zásluhu na jeho umístění nese osobní trenér Lukáš Vrobel, který Martina dokázal na závod perfektně připravit,
a to za jeden rok intenzivního tréninku. Lukáš Vrobel není jen kvalitní trenér, ale také atlet. Na tomto závodě v minulosti startoval již
šestkrát, a to v elitní kategorii profesionálů se stabilními výsledky
v rozmezí 6. - 16. místa v absolutním pořadí.
Vítězem celého závodu se stal Němec Faris Al-Sultan, který
doběhl do cíle s časem 8 hodin 11 minut a 31 sekund. Ženskou
vítězkou závodu se stala Corbin Linsey z USA s časem 9 hodin
9 minut a 58 sekund.
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Zleva Martin Kott, Lukáš Vrobel, Jiří Kurečka

Foto: Barbora Kudělková

Mezinárodní fotbalové utkání
Fotbalový klub Nový Jičín
Historicky první mezistátní fotbalové utkání na stadioně v Novém Jičíně bude vyvrcholením akcí pořádaných v tomto roce Fotbalovým klubem Nový Jičín u příležitosti 90. výročí jeho založení.
Utkání, jehož pořadatelem je Fotbalová asociace České republiky, je součástí turnaje „Memoriál Václava Ježka 2012“. Je ctí pro
náš fotbalový klub i naše město Nový Jičín, že se stane spolupořadatelem utkání ČESKÁ REPUBLIKA - TURECKO, Nový Jičín
- úterý 21. 8. 2012 – začátek v 17.00 hodin.
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Mezinárodní pohár starosty
Marie Machková, tisková mluvčí
Ve dnech 21. až 24. června 2012 patřil Nový Jičín mladým sportovcům, a to nejen ze zdejšího regionu, ale i z dalších tří států – Německa, Polska a Slovenska. Po dvou letech město opět pořádalo
mezinárodní pohár starosty. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách.
Fotbalu, basketbalu, volejbalu a v atletice. A zlaté poháry ve všech
sportech získal Nový Jičín!

Páteční sportovní klání doprovázelo vrtkavé počasí. Jediní basketbalisté se nemuseli rozmarů přírody obávat. Hráli v hale zimního
stadionu. U volejbalu ale nebylo do poslední chvíle jasné, zda se
bude hrát v hale ABC nebo venku na antuce. Nakonec mohli sportovci zůstat pod širým nebem. Fotbal patřil mezi nejobsazenější
turnaje, sešlo se zde šest týmů. Tady ale počasí zklamalo a kvůli
dešti musel být turnaj přerušen. Nakonec se dohrávalo formou penalt. „Děti ani na chvíli neztratily sportovního ducha a s nadšením
absolvovaly i volnou disciplínu discgolf. Tato nová hra je doslova
nadchla,“ uvedla ředitelka Fokusu Hana Růžová.

Bidolido vyhráli Top Dogs
Petr Kocián
Již 9. ročník tradičního turnaje v malé kopané Bidolido Cup 2012
se konal v sobotu 14. července na fotbalovém hřišti ve Straníku.
O letošní ročník byl velký zájem, o čemž svědčí i start 30 družstev,
což byl maximální možný počet účastníků. Turnaje se každoročně účastní týmy z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského
kraje.

Soutěžící se před závodem sešli na náměstí, kde je přivítal starosta

„Těší mě, že poháry zůstaly doma, ale blahopřeji všem sportovcům. Když jsem školáky vítal na náměstí, bylo z nich cítit nadšení
a radost. A naprosto úžasná byla i atmosféra ve Fokusu, kde probíhalo vyhodnocení soutěží, a kde jsem se s našimi i zahraničními
sportovci loučil. Doufám, že se všem u nás líbilo, a že se hosté
do našeho města rádi vrátí,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav
Dvořák.
Top Dogs - vítěz turnaje Bidolido Cup 2012

Foto: Petr Kocián

Z vítězství se letos radovali hráči novojičínského týmu Top Dogs,
kteří porazili ve finále soupeře z Hodslavic. Na závěr turnaje byli
vyhlášeni i držitelé individuálních ocenění: Tomáš Frýdl (nejlepší
brankář), Marian Vojtko (nejlepší hráč) a Aleš Michálek (nejlepší
střelec). Turnaj se podle ohlasů účastníků i diváků vydařil. Proběhl
v duchu fair play a blýskl se i napínavými fotbalovými momenty.
Plány pro 10. jubilejní ročník osvětlil hlavní pořadatel turnaje Jaroslav Kotas mladší z novojičínského klubu Bidolido Team: „Příští
rok chceme turnaj rozšířit o miniturnaj pro mládež. Uvažujeme, že
by v rámci celodenního turnaje dospělých, v mírně omezenějším
počtu mužstev, soutěžily odpoledne mládežnické či školské týmy.
Cílem je umožnit dobrou soutěž klukům i holkám, aby měli zajímavou sportovní sobotu.”
Úspěšní sportovci v běhu na 800 metrů

Vítězové v jednotlivých disciplínách obdrželi od starosty zlatý pohár
Foto: Marie Machková
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Stolní tenis 2011 - 2012
Roman Kratochvíl, trenér
Závěrečnou výroční členskou schůzi náš oddíl ukončil sezonu
2011 - 2012. Na schůzi byly projednány klady a zápory působení
našich družstev v soutěžích, působení mládeže na trénincích i turnajích, hospodaření v našem oddíle a nakoukli jsme pod pokličku
nové sezony.
Popřáli jsme družstvu B k zisku titulu „Regionálního přeborníka
2011-2012“. Družstvu A, které skončilo v polovině tabulky ve své
skupině v krajské soutěži, a to při omezeném hráčském kádru,
za reprezentaci našeho oddílu v kraji. Poděkovali jsme členům
oddílového výkonného výboru, trenérům a také správcům haly
za jejich práci.
Kvůli nestabilnímu hráčskému kádru našeho oddílu v uplynulé
sezoně, jsme také zvažovali počet družstev v soutěžích pro novou sezonu. Bylo rozhodnuto, že opět zůstaneme u tří družstev.
Ve třetím družstvu dostanou příležitost zejména mladí stolní tenisté.
Závěrečné členské schůze se zúčastnil také člen městského
zastupitelstva Vladimír Bárta, se kterým jsme také diskutovali
o zapojení dětí do sportu.
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Fotosoutěž čtenářů – 17. kolo
Velká účast a pestrost záběrů v tomto kole představovala pro hodnotitele nelehký úkol a projevilo se to i ve značné názorové odlišnosti
při jejich výběru. Téměř úplná shoda však byla při určení vítěze, kterým se stala Petra Vlčková za jiný pohled na symboly města, nám
připadající už všední.
Druhé místo získal za záběr na
Gregorovou ulici jeden z nejúspěšnějších soutěžících Jan Kopera.
Třetí příčka patří Radce Vrbkové,
která si jako dosud jediná ze soutěžících uvědomila, že i ve venkovských
částech našeho města lze pořídit
hezký záběr.
K poděkování za vaše soutěžní úsilí přidám ještě několik poznámek:
- prosíme, aby se jednotliví soutěžící
podepisovali plným jménem
- do každého kola může být zaslán
autorem pouze jediný snímek
- nevhodné jsou široké záběry z velké dálky, byť kvalitní, které však
při zmenšení na použitelný rozměr
zcela ztrácejí vypovídací schopnost

Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na NOVOU e-mailovou adresu:
njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí zástupci redakce Novojičínského zpravodaje, tři nejlepší otiskneme a autoři budou odměněni.
Upozornění: Každý autor může zaslat v probíhajícím měsíci pouze jeden snímek!
Pavel Wessely
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