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Jubilejní slavnost města se blíží.

Vážení spoluobčané,

O historii městských slavností čtěte na straně 8.

Foto: archiv Městského kulturního střediska Nový Jičín

vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,
co nám přinese. V odlesku vánočních svátků v nás zůstávají milé chvíle s rodinou a příjemné okamžiky bez starostí
pracovních i soukromých. Všichni bychom jistě chtěli zažívat radost a pohodu i v následujících dnech.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál za sebe, ale i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu
v Novém Jičíně, pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě. Též Vám přeji,
abyste našli sílu na překonávání všech překážek, které Vám rok 2012 přinese.
Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
občas se v tisku či jinde dozvím, že
kultura v Novém Jičíně, který je synonymem kultury a historie, skomírá.
Dovolte mi, abych tato tvrzení vyvrátil
jasnými fakty a argumenty. Představím
vám několik investičních záměrů, které
buď připravujeme, nebo již probíhají.
K nejvýznamnějším bezesporu patří
rekonstrukce sálu Beskydského divadla. Všichni se jistě shodneme, že je
to architektonická i kulturní chlouba Nového Jičína. Bohužel, z hlediska investic to tak v minulosti nevypadalo. K nynější rekonstrukci dochází po jedenadvaceti letech. Náklady na opravu dosáhnou
3,3 milionu korun. V hledišti necháme vyměnit sedadla, stavební
úpravou projde i podlaha, která získá novou krytinu.
Bezbariérový sál zajistí vozíčkářům lepší manipulační prostor.
Jednu řadu sedadel uprostřed sálu zrušíme a uzpůsobíme lidem
na vozíčku. V přední části hlediště přibudou nová sedadla po stranách původní plochy. Kapacita zůstane téměř stejná, sál bude mít
jen o tři křesla méně. Vše musí být hotovo do šestého září, kdy
v Beskydském divadle v rámci oslav sedmistého výročí města zazní
premiéra symfonie Moravia skladatele a hudebníka Jana Šimíčka.
Rád bych poděkoval řediteli divadla Pavlu Bártkovi, jehož „dítětem“
tato velká rekonstrukce je (více v samostatném článku).
Druhý velký investiční počin představuje vybudování expozice
Generál Laudon v domě č. p. 45 na Masarykově náměstí, kde
slavný rakouský vojevůdce zemřel. Nyní zde sídlí Návštěvnické
centrum. Nová expozice vznikne v nevyužitém třetím nadzemním
podlaží. Cílem projektu je rozšířit nabídku pro turisty, kteří přijíždějí
do města a regionu, a vzhledem k atraktivitě tématu a komplexnější
nabídce přilákat návštěvníky nové. Už teď tady mohou zhlédnout
například expozici věnovanou kloboučnické historii města včetně
výrobních technologií.
Navržená expozice bude vysoce interaktivní a obsáhne řadu
atraktivních a inovativních prvků, včetně nákladné projekce. V osmi
místnostech bude k vidění například úmrtní pokoj generála Laudona, část věnovaná sedmileté válce nebo tureckému tažení. Záměr
zahrnuje i dětskou hernu, přednáškový sál či terasu s tureckou zahrádkou.
Návštěvnické centrum bude také výchozím bodem nové, 16,7 kilometru dlouhé pěší trasy Po stopách generála Laudona. Celkové
náklady projektu činí 8,8 milionu korun. Zhruba polovina připadne
na stavební úpravy a zabezpečení a zbytek na samotnou expozici.
Město již podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Spoluúčast radnice
pokryje patnáct procent výdajů, tedy zhruba jeden a půl milionu
korun.
Na projektu úzce spolupracujeme s Muzeem Novojičínska, Národním muzeem a dalšími institucemi. Realizaci díla plánujeme na
rok 2014. Poděkování patří všem, kteří se na něm spolupodíleli.
Zejména pracovní skupině vedené Jaroslavem Zezulčíkem, který
je autorem libreta a scénáře.
Připravujeme také vybudování společensko-kulturního centra,
které je velkým snem mnoha občanů Nového Jičína. Vznikne rekonstrukcí přístavby hotelu Praha. Projektové dokumentace na
vnější i vnitřní úpravy jsou již hotové. V první fázi podáváme žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na provedení úsporných opatření. Spočívat budou zejména ve stavebních
úpravách a zateplení vnějšího pláště, střechy, podhledů v exteriéru
a výměně výplní stavebních otvorů v obvodovém plášti budovy.
Žádost o dotaci musíme podat do konce listopadu. Realizaci
předpokládáme od poloviny příštího roku. Celkové náklady činí
zhruba 8,9 milionu korun, spoluúčast města se bude pohybovat
pravděpodobně okolo 55 procent. Současně připravujeme i rekonstrukci vnitřního prostoru. Takto velký projekt časově přesáhne
nynější volební období. Proto si myslím, že by také další politické
subjekty v zastupitelstvu města měly mít prostor se k němu vyjádřit.
Na podzim tohoto roku proto svolám k této problematice seminář
pro všechny zastupitele.
Na závěr pár slov k situaci okolo letního kina v Novém Jičíně.
Nejprve fakta. Letní kino jsme museli uzavřít z několika důvodů.
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Jeho současný stav vylučuje využívání k danému účelu z hlediska
estetiky a technické způsobilosti. Zejména ale nevyhovuje požadavkům na hygienu a bezpečnost.
Dalším problémem je zastaralá promítací technika, pro kterou již
téměř nejsou dostupné filmy. Loni se zde uskutečnilo osm představení za účasti 230 diváků – každý film zhlédlo v průměru 29 diváků,
kteří za vstupenku zaplatili okolo 80 korun. Město do areálu, bohužel, více než deset let neinvestovalo. Nabízí se několik možností dalšího postupu. Od opravy a rekonstrukce, umožňující využití
k původnímu účelu i pro další kulturní a sportovní aktivity, až po
zrušení kina a vybudování další části odpočinkové zóny. Jednou
z variant je i pronájem areálu.
Nyní máte možnost vyjádřit se v anketě na webových stránkách
města. Prozatímní hlasování vyznívá jednoznačně – obnovit letní
kino. Osobně se tomu nebráním, vždyť letní kina po celém kraji prožívají renesanci. Nesmíme ovšem zapomenout na finanční
stránku. Obnova by podle odhadu přišla na zhruba 4 miliony korun.
K danému tématu jiště povedeme velmi intenzivní vnitřní debatu
v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2014.
Ještě se vyjádřím k nepravdám ohledně Biografu Artefakt. Ten
rozhodně nezanikl. Naopak, vyčlenili jsme pro něj prostory v Tyršově ulici 8 (bývalá věznice), kde sídlí i nízkoprahové zařízení pro
mládež Bunkr.
Vážení spoluobčané, věřím, že z předchozích řádků je jasně patrný vzestup kultury v Novém Jičíně. Přeji vám všem krásný srpen
se spoustou sluníčka.
Jaroslav Dvořák

Setkáme se na slavnosti
Eva Seidlová-Horáková
Tento snímek vznikl před více než šedesáti lety. Fotograf na něm
zachytil účastníky prvního svatého přijímání v Novém Jičíně ve
školním roce 1950-1951. Dětem na fotografii bylo devět let, chodily
do třetí třídy. Byla jsem jednou z nich. Moc bych si přála, abychom
se po takové době alespoň někteří setkali a zavzpomínali. Mnozí
se nepoznáme, nevzpomeneme ani jména, ale fotografie by nám
mohla pomoci. Kdo jste se na ní poznali, přijďte na městskou slavnost v sobotu 7. září, sejdeme se v 11.00 hodin u radnice.
Těším se na setkání.

Foto: archiv Evy Seidlové-Horákové

Občanská statistika – červen 2013
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
- Libhošť
- Rybí
- Životice u Nového Jičína
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší občan
Nejstarší občanka

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

24 177
15
9
6
11
8
1
1
1
32
21
14
21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Ocenili úspěšné školáky

Dražba energií – druhé kolo

Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice na konci června ocenila žáky, kteří úspěšně reprezentovali ve vědomostních a sportovních soutěžích, a děti, jež dosahují
trvale výborných výsledků ve škole. Zároveň vyhodnotila dětské
práce zaslané do výtvarné soutěže Nový Jičín na známce.
„Dárek a pamětní list dostala úspěšná sportovní družstva i jednotlivci, a také žáci, kteří se účastnili jazykových, přírodovědných
a literárních soutěží. Ocenili jsme i školáky, kteří pořádají různé
akce pro spolužáky, vedou například školní časopis nebo mají trvale výborné studijní výsledky,“ uvedla Michaela Bluchová z odboru
školství.

Marie Machková, tisková mluvčí
Pro velký zájem občanů proběhne letos v září v Novém Jičíně
druhé kolo elektronické aukce na dodávku zemního plynu a elektřiny pro domácnosti. Podrobnější informace zveřejníme v příštím
čísle Novojičínského zpravodaje a na webových stránkách města.
Zájem soutěžit o levnější dodávku energií projevili také podnikatelé. Společnost, která e-aukce organizačně zajišťuje, jim v tomto
období zasílá informace písemně.

Starosta Jaroslav Dvořák a předseda klubu filatelistů Antonín Březina předávají ocenění za výtvarné práce.
Foto: Marie Machková

Do výtvarné soutěže, kterou u příležitosti 700 let Nového Jičína vyhlásilo město ve spolupráci s klubem filatelistů, se přihlásily
všechny místní základní školy a základní umělecká škola. „Komise
posuzovala čtyřiasedmdesát výkresů. V každé z osmi kategorií vybrala tři nejlepší, které vyvěsila na webu města. O absolutním vítězi soutěže mohou občané rozhodnout prostřednictvím ankety na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/ankety/,“ vysvětlila Iva Pollaková
z odboru školství.
Hlasování na internetu potrvá do neděle 1. září. Vítěze vyhlásí
během městské slavnosti 7. září na náměstí. V tomto termínu si
veřejnost bude moci prohlédnout všechny výkresy zaslané do soutěže. Vystaveny budou ve vestibulu a v aule na radnici.

Spotřebitelský ombudsman
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad
Městský úřad Nový Jičín, obecní živnostenský úřad, vykonává
od letošního května také činnost spotřebitelského ombudsmana.
Zaměřuje se na řešení spotřebitelských sporů, například na pomoc
seniorům při sporech vzniklých na předváděcích akcích, reklamacích při prodeji nebo poskytování služeb a podobně.
Pokud se spotřebitel rozhodne tuto bezplatnou službu využít, je
nutná jeho osobní návštěva v sídle úřadu na Divadelní ulici 8. Zároveň je třeba, aby s sebou vzal veškerou dokumentaci, která se
k případu vztahuje.
Kontakty na pracovníky řešící spotřebitelskou problematiku jsou:
Stanislav Bartoň, tel.: 556 768 252, e-mail: barton@novyjicin-town.cz
Pavlína Hastíková, tel.: 556 768 311, e-mail: hastikov@novyjicin-town.cz
Zdeňka Mlčochová, tel.: 556 768 309, e-mail: zmlcochova@novyjicin-town.cz
Lucie Manďáková, tel.:556 768 283, e-mail: lmandakova@novyjicin-town.cz
Základní informace a vzory dokumentů týkající se uvedené problematiky najdete také na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, pod záložkou Ochrana spotřebitele, v odkazu Spotřebitelský ombudsman.
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Vyhláška šetří lidem peníze
Marie Machková, tisková mluvčí
V Novém Jičíně platí nová vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Kromě jiného přináší finanční úlevu
občanům a firmám, kteří zateplují a rekonstruují své domy. Až
šedesát dnů mohou využívat veřejné prostranství bezplatně pro
uložení stavebních zařízení, materiálu nebo zeminy při výkopových pracích.
Čtyřiadvacet hodin lze zdarma na veřejné prostranství uložit zeminu, štěrk, uhlí a podobně. Poplatek se také neplatí, pokud jeho
výše nepřesáhne dvě stě korun. Vyhláška naopak nově zpoplatnila odstraňování havárií inženýrských sítí na veřejných prostranstvích. Dříve byly tyto výkopové práce od poplatku osvobozeny,
ale lidé výjimku často zneužívali.
U některých druhů záborů platí jednotná sazba. Například u výkopových prací je to 10 korun za metr čtvereční a den, namísto
předchozích tří sazeb. Deset korun se platí za umístění stavebního zařízení a 5 korun za čtvereční metr a den za umístění skládek,
nikoli však odpadu. Jednodušší je i sazba za umístění lunaparků
a jiných atrakcí na veřejné prostranství. Původních šest sazeb nahradily dvě - při výměře do sta čtverečních metrů je to 1 koruna za
čtvereční metr a den, při větší ploše uživatel zaplatí 1,50 koruny
za čtvereční metr a den.

Modernizují divadelní sál
Marie Machková, tisková mluvčí
Divadelní sál Beskydského divadla prochází rekonstrukcí. Její
součástí bude výměna sedadel, podlaha dostane v závěru novou
krytinu. Bezbariérový sál zajistí vozíčkářům snazší přístup. Náklady
překročí 3,3 milionu korun. Zaplatí je město ze svého rozpočtu.
„Divadelní sál sloužil návštěvníkům neuvěřitelných jedenadvacet
let. Za tu dobu usedlo v hledišti sedm set tisíc diváků. Sedadla
byla opotřebovaná a po každém představení bylo nutné jich několik opravit. Čalounění a výplň nesplňovaly současné estetické
a hygienické požadavky,“ uvedl ředitel Beskydského divadla Pavel
Bártek.
Jedna řada sedadel uprostřed sálu byla zrušena a uzpůsobena
lidem na vozíčku. V přední části hlediště přibudou nová sedadla po
stranách původní plochy.

Hledáme snímky hotelu Praha
Marie Machková, tisková mluvčí
Město Nový Jičín hledá dobové snímky hotelu Praha. Obrací se na majitele a sběratele historických fotografií s prosbou
o jejich zapůjčení. Archivní záběry hotelu Praha přijímají na sekretariátu vedení radnice, kde také lze pořídit jejich kopie. Pokud máte
fotografie převedené do elektronické podoby, můžete je zaslat na
adresu: vbenko@novyjicin-town.cz.
Město získalo hotel letos v lednu do svého majetku, nyní ho nabízí k pronájmu. „Máme zájem, aby tato secesní perla navázala na
dobu své největší slávy. Zajímá nás venkovní podoba hotelu i jeho
vnitřní prostory. Zejména snímky původních interiérů jsou poměrně
vzácné. Fotografie pro nás budou mít nejen informační hodnotu,
ale chceme, aby si je mohli prohlédnout i návštěvníci hotelu po jeho
znovuotevření,“ řekl vedoucí bytového odboru Vladimír Benko.
Archivní snímky budou zveřejněny na webových stránkách města, veřejnost bude moci hlasovat pro nejzajímavější záběr. Vítěz
získá hodnotnou věcnou cenu.
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Hotel Praha s novými okny

Nové nádoby na elektroodpad

Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice zahájila výměnu oken v hotelu Praha. Vitríny s kovovými
konstrukcemi z dob socialismu nahradí dubové rámy zdobené ručně vyřezávanými hlavicemi. Cílem je přiblížit budovu vídeňskému
kavárenskému stylu, který reprezentovala. Po elektronické aukci
se předpokládané náklady snížily z 1,6 milionu na 1,08 milionu
korun.
„Okna ze sedmdesátých let minulého století nevyhovala funkčně
ani esteticky. Po konzultaci s památkáři a architektem budou rámy
z tmavě hnědého dubového dřeva, který odpovídá módě vídeňských kaváren na přelomu devatenáctého a dvacátého století,“
uvedla Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic. Etapa, která je po dlouhé době prvním zásadním krokem k obnově kulturní památky, zahrnuje výměnu devatenácti oken, trojích vstupních
dveří a garážových vrat, tedy celého prvního nadzemního podlaží.
„Aby neporušili špalety, dělníci stará okna ze zdi nevybourávají,
ale vyřezávají,“ dodala Zagorská. Výměna oken by měla trvat do
konce srpna. „Nechceme celou zátěž obnovy hotelu Praha přenášet jen na budoucí nájemce. Věřím, že se nám společně podaří
opět z něj udělat významné společenské centrum,“ řekl starosta
Jaroslav Dvořák.

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Osm červených stacionárních kontejnerů na malé elektrospotřebiče obdrželo město Nový Jičín od společnosti Elektrowin. Sběrné
nádoby v celkové hodnotě sto tři tisíce korun poskytla jako sou-

Nepořádek namísto romantiky

Kontejnery na elektroodpad jsou červené, s obrázkem slunečnice.
Foto: Marta Kiššová

Takový pohled se mi
naskytl čtrnáctého července ráno u vstupu
k Bochetskému rybníčku. Možná namítnete:
„Když to viděl, proč to
neodklidil.“ Rád bych,
ale nemám čím a nemám
kde to uložit, než otevřou
sběrný dvůr. Ale pokud
jsem první, kdo o tomto nepořádku informuje,
dost mě to zaráží, protože sem chodí hodně lidí,
například rybáři a pejskaři
z okolí. A to nemluvím
o vysypaných odpadkových koších. Ty už jsem
neměl sílu fotit. Šel jsem
tam, abych pořídil krajinářské fotky. Po tomto
objevu mě chuť fotit rybníček přešla a bez „úlovku”
jsem se vrátil domů.

část Motivačního programu. Umístěny jsou v ulicích Bezručova,
Slovanská, Štursova, Jugoslávská, Dlouhá, Vančurova, Lesní a na
Fibichově náměstí. Veselé kontejnery s potiskem slunečnice stojí
vždy u barevných nádob, takzvaných zvonů na separovaný odpad.
Vkládat do nich lze vysloužilé elektrospotřebiče, například mixéry,
žehličky, varné konvice, kráječe, fény a podobně.

Text a foto: Petr Pšenica

Třídíme, a jsme úspěšní
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Obyvatelé Nového Jičína loni odevzdali ke zpětnému využití
688 televizorů, 1 684 počítačových monitorů a 13 827 kilogramů
drobného elektrozařízení. Uvádí to výroční zpráva společnosti Asekol, která sběr a jeho následnou recyklaci zajišťuje.
Odborníci spočítali, že zdejší lidé pomohli uspořit 694,79 MWh
elektřiny, 30 784,13 litru ropy, 3 138,39 kubického metru vody
a 29,86 tuny primárních surovin. Do ovzduší se díky tomu nedostalo 157,93 tuny skleníkových plynů a naše životní prostředí nezatížilo 617,29 tuny odpadů.
Společnost Asekol posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů. Zároveň
hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického
zpracování nebo likvidace na životní prostředí. Zjištěné výsledky
přepočetla na spotřebu energie, vody a surovin, ale též na emisi
škodlivých plynů do ovzduší a na produkci odpadu.

Odchyt toulavých psů je nadstandard, říká mluvčí strážníků
Novojičínský zpravodaj
Toulaví psi a jejich následný odchyt stále častěji zaměstnáva- si pak stěžují na rušení nočního klidu.
jí novojičínské strážníky. „Loni jsme odchytili a umístili do útulku
Kopřivnický útulek ale také není ideální řešení.
třiačtyřicet psů, v první polovině letošního roku jich bylo čtyřiadvaJe dlouhodobě přeplněný, protože jde o největší psí útulek na
cet. Mnoho dalších jsme předali jejich majitelům, do dočasné péče Novojičínsku. Kromě toho náklady na umístění psů v útulku jsou
nebo novým vlastníkům,“ říká tisková mluvčí městské policie Ilona obecně dosti vysoké. Novojičínští strážníci jich sem převážejí v průměru čtyřicet až šedesát za rok. V současné době probíhají jednání
Majorošová.
Má město vyhlášku, která by pravidla volného pohybu psů jak o možnostech kopřivnického útulku, tak o vybudování vlastního
na jeho území upravovala?
útulku přímo v Novém Jičíně.
Žádnou takovou vyhlášku zastupitelé dosud neschválili. PovinCo když občan sám přivede toulavého psa na služebnu se
nost odchytávat toulavá zvířata strážníkům neukládá ani zákon žádostí, aby se o něj strážníci postarali?
o obecní policii. Občanům města ji poskytují jako jednu z nadstanVzhledem k tomu, že město nemá obecně závaznou vyhlášku
o volném pohybu psů, takový postup rozhodně nedoporučujeme.
dardních služeb.
Někde opodál může být majitel, který psa mezitím hledá. ProtiprávJak strážníci v těchto případech postupují?
Pokud na místě usoudí, že bude nutné psa odchytnout, protože ního jednání se podle zákona na ochranu zvířat dopouští i člověk,
ohrožuje život, zdraví nebo majetek, snaží se strážníci především který se chce zbavit zvířete tím, že ho přivede strážníkům a podá
zjistit jeho majitele. Když ho nezjistí, psa umístí v jednom ze dvou nepravdivé informace o jeho nálezu.
kotců, určených pro krátkodobý pobyt před odvozem do útulku
Jak se majitelé dovědí, že jste odchytili právě jejich psa?
v Kopřivnici. Většinou jsou to ale domácí mazlíčci, kteří v provizorTyto informace neprodleně zveřejňujeme na webových stránkách
ním kotci vyjí a štěkají. Lidé bydlící poblíž služebny městské policie města www.novyjicin.cz a na facebooku.
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Město spustilo infokanál

Obyčejný neobyčejný sáček

Marie Machková, tisková mluvčí
Zdeněk Petroš, vedoucí organizačního odboru
Město Nový Jičín spustilo prvního srpna nový informační systém
– komunikaci s úřadem prostřednictvím SMS zpráv. Tato služba
nahradí dosavadní kanál SMS Connect, který město dále nebude
podporovat a který na konci září ukončí provoz.
Nový servis nabízí včasné informace z těchto oblastí:
– krizové situace a výstrahy Českého hydrometeorologického
ústavu
– plánované odstávky vody, havárie a stav jejich řešení
– uzavírky místních komunikací
– termíny mimořádných svozů odpadu
– termíny zasedání zastupitelstva města
– konání kulturních a společenských akcí
– mimořádné změny v provozní době městského úřadu
– další užitečné informace související se životem v našem městě
Pro bezplatný odběr SMS zpráv z infokanálu města je potřeba zaregistrovat se podle tohoto návodu:
1. Registrace online (pomocí formuláře na úvodní straně webu
www.novyjicin.cz nebo přímo na www.infokanal.cz/cweb/reg/NJ.
Prostřednictvím online formuláře můžete registraci také upravit
nebo zrušit)
2. Registrace pomocí SMS (na číslo 556 768 222 pošlete SMS
ve tvaru vašeho bydliště
- v Novém Jičíně:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraJICINmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
- v místních částech:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNAZEVMISTNICASTImezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
- v rekreačních chatách:
za číslo popisné je třeba přidat mezeru a slovo EVID
Pozor: Velikost písma nehraje roli, důležité je dodržet mezery
mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.
SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS
zpráv:
Chcete-li s námi komunikovat, využijte SMS Podatelnu: textovou
zprávu ve tvaru PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS InfoKanálu 556 768 222.
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení!
Další informace najdete na webech www.infokanal.cz a www.
novyjicin.cz.

Jméno autora v redakci
Utíkám z práce domů a přemýšlím, co koupit, co mi doma chybí… a ejhle pekárna! Kupuji půlku chleba, už je pěkně zabalený
v mikrotenovém sáčku, manželovi vezmu dva rohlíky se slaninou,
hodná paní prodavačka mi je balí do sáčku, na zítřejší svačinu mu
vezmu pět obyčejných rohlíků (snad mu to bude k tomu salámu ze
včerejška stačit?), dětem po koláčku a sobě celozrnný rohlík (vždyť
držím – tedy snažím se držet dietu) a každé zvlášť opět končí
v mikrotenovém pytlíku.
Cestou domů jsem si všimla, že u odpadkového koše povlává
něco zeleného - jsou to mikrotenové sáčky. Vzpomněla jsem si,
jak mi kdysi kamarádka, která má pejska, řekla, že jsou speciálně
určené právě pro pejskaře a slouží k úklidu psích hovínek. A jak se
tak blížím k domovu s taškou plnou pečiva a mikrotenových sáčků, uvažuju, jsou-li ty zelené, uvázané u odpadkových košů, vůbec
potřebné. Vždyť z každého nákupu si jich domů doneseme několik
a pak je zcela bez užitku vyhodíme.
Nedalo mi to a když jsem jednou potkala takové to zvláštní autíčko
s uzavřenou korbou na odpadky, zeptala jsem se řidiče, který rozváží ty zelené „třepotalky“ k odpadkovým košům, kolik to stojí a jestli to
má význam. Jeho odpověď mě skoro šokovala. Prý lidé odstříhávají
celá balení hned poté, co ho ke koši přiváže. A není prý výjimkou, že
mu berou sáčky z kabiny a ani se nezastydí. A tak mi najednou bylo
stydno za všechny ty nenasyty a ptám se sama sebe, co je na tom
zeleném tak zvláštní, že ho musím mít doma celý paklík.

Tyršovka ve Švýcarsku
Kateřina Nedomová, Kristýna Lacinová
Jednu červnovou neděli jsme se my, deváťáci ze Základní školy Tyršova, vydali na netradiční týdenní školní výlet do Švýcarska.
Naše úvodní návštěva patřila německé Kostnici, kde nám, bohužel, pršelo. Na cestě do Švýcarska jsme dále viděli úžasné Rýnské
vodopády, které se všem moc líbily.

Projekt pro naše město
Ivana Morisová, odbor majetku, rozvoje a investic
Úředníci městského úřadu již druhý rok pracují na projektu Řízení
lidských zdrojů ve městě Nový Jičín. Cílem projektu, který potrvá do
poloviny roku 2014, je zvýšit efektivitu a kvalitu výkonů zaměstnanců městského úřadu. Financován je z prostředků Evropské unie,
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. Podílí se
na něm realizační tým složený ze zaměstnanců radnice a odborné
externí firmy poskytující vzdělávací služby.
Pracovníci úřadu dosud absolvovali část akreditovaných kurzů
zaměřených na řízení lidských zdrojů. Další kurzy, věnované této
oblasti a procesnímu řízení, proběhnou v první polovině příštího
roku. V rámci projektu a za pomocí zaměstnanců úřadu a externí
firmy vznikl kompetenční model, který bude nově používán při hodnocení vedoucích pracovníků. Jejich inovované hodnocení bude
probíhat metodou 360° zpětné vazby, založené na anonymním
hodnocení pracovního chování a výkonu jednotlivce pomocí dotazníkového šetření. Mimo výše uvedené je z projektu financováno
také vzdělávání interních lektorů a pořízení potřebného technického vybavení, například počítače, tiskárny, projektoru apod.
Změny v řízení lidských zdrojů a zavedení nového systému hodnocení by měly zkvalitnit práci úředníků.

Novojičínský zpravodaj

Deváťáci z Tyršovky po cestě zubačkou na Kleine Scheidegg.
Foto: Jaroslav Kubíček

Druhý den jsme navštívili Bern, hlavní město Švýcarska. Spatřili
jsme medvědy ve výběhu a poznali zdejší kulturu. Po návratu z metropole jsme se v Adelbodenu, kde jsme se ubytovali, vydali pěšky
k nedalekému vodopádu.
Ve středu jsme vyjeli do vesničky Lauterbrunnen. Po krátké procházce jsme vyjeli zubačkou na Kleine Scheidegg, kde jsme viděli
tři významné vrcholy švýcarských Alp: Eiger, Jungfrau a Mönch.
Zpátky do Lauterbrunnenu jsme šli pěšky, po cestě jsme se zastavili v malebné horské vesničce Wengen.
Další den po snídani jsme se sbalili a vydali se autobusem do Luzernu. Po společné prohlídce tohoto malebného města následoval
čtyřhodinový rozchod. Pak už jsme vyjeli zpět do Nového Jičína.
Cestou jsme se ještě zastavili v Lichtenštejnsku na krátkou noční
prohlídku města Vaduz. Výlet ve Švýcarsku byl super, všichni jsme
si ho moc užili.
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Pivobraní přilákalo tisíce lidí
Marie Machková, tisková mluvčí
S obrovským úspěchem se setkal první ročník novojičínského
Pivobraní. Poslední červnovou sobotu ho na Masarykově náměstí navštívilo přes čtyři tisíce lidí. Ochutnat mohli pětatřicet druhů
zlatavého moku z osmnácti pivovarů. Nechyběly ani gastronomické speciality, soutěže a kulturní program pro malé i velké
návštěvníky.
„Připravit tak velkou akci, navíc pro celé rodiny od dětí až po
seniory, vyžadovalo půl roku práce. Poděkování patří všem, kteří
se do ní zapojili,“ řekla vedoucí pořádajícího návštěvnického centra Radka Bobková. Děti malovaly, zdobily kloboučky, soutěžily
a obdivovaly silácké kousky Železného Zekona. Celý den jim dělali
společnost klauni Uku a Puk. O hodnotné ceny soutěžili také dospělí, jejich měření sil se pochopitelně točilo okolo piva.
Kromě chmelového moku, jehož různé druhy mohli návštěvníci hodnotit a bodovat, byly v nabídce i gastronomické speciality,
včetně zahraničních. Z polského města Zabrze přijel partner návštěvnického centra. „Spolupracujeme už dva roky. Nový Jičín se
pravidelně představuje i na našich trzích,” uvedla za polskou stranu Dorota Kosińska.
Také hudební doprovodný program měl široký záběr. „Vystoupila
cimbálová muzika Trojačka, bluesrocková Klika NJ Blues, rocková
kapela Věšák, polská jazzová formace Old Jazz Fun a na závěr
revivalové skupiny Kabátu a Phila Collinse,” doplnila Bobková.
Podle starosty města se Pivobraní vydařilo a má naději stát se
novou tradicí. „Abychom oživili náměstí, rádi bychom pro občany
připravili další program na volnou sobotu,” uvedl Jaroslav Dvořák.
Autoři snímků: Lenka Malinová, Libor Cabák, Marie Machková
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Lidé vítali prázdniny

Tábor plný her a zábavy

Marie Machková, Josef Indrák
Tradiční Vítání prázdnin se uskutečnilo poslední červnový pátek
v amfiteátru na Skalkách. V hudební části
vystoupili
například
předloňský vítěz soutěže SuperStar Lukáš
Adamec, kapela Kofe-in, slovenská popová
zpěvačka
Michaella
a poprocková skupina
UDG.
Malé děti se mohly
zabavit na nízkých lanových
překážkách,
zasoutěžit si v tankoNa Skalkách děti vyzkoušely lanové překážky. vém pásu nebo zkusit
Foto: Marie Machková
lentilkovou olympiádu.
Pro starší pořadatelé připravili chůzi po laně, lukostřelbu a zdolávání vysoké lanové překážky. Večer diváci sledovali freestylovou
show na MBX a MTB kolech.
Následující den uspořádali obdobnou akci dobrovolní hasiči ve
Straníku. Nejprve se svými kolegy z Lešné předvedli námětové cvičení. Poté si zájemci mohli prohlédnout techniku hasičů i městské
policie. Vítaným zpestřením se staly skákací hrad a malování na
obličej. Kdo chtěl, mohl se povozit na koních nebo si v klidu prohlédnout galerii mladých umělců.
Závěr patřil prvnímu ročníku Stranických her. V humorných disciplínách se utkali místní hasiči, sportovci, myslivci, včelaři a zástupci
osadního výboru. Putovní pohár po úporném boji získali hasiči. Večer zpříjemnila hudební skupina Sunar, třešničku na pomyslný dort
posadil místní ohňostrůjce Milan Baron. Více informací a fotografií
na www.sdh.stranik.info.

Zdeněk Stanislav
Čas prázdnin je období, kdy se děti účastní letních táborů. První
chlapecký oddíl skautů ze střediska Pagoda v Novém Jičíně letos
uspořádal tábor ve Volnočasovém centru Myšinec v Budišovicích
na Opavsku. Již několik let není určen jen členům oddílu, ale i široké veřejnosti.

Táborníci prožili jednáct dnů her, zábavy a sportovního vyžití.
Foto: Zdeněk Stanislav

Děti, které počátkem července na tábor dorazily, prožily jedenáct
dnů her, zábavy a sportu. Na programu byla například celotáborová hra se spoustou úkolů, záhad a netradičních disciplín. Táborníci navštívili také Památník 2. světové války v Hrabyni a nedaleké
koupaliště. Svou odvahu prokázali během několika nočních her.
Závěrečný karneval a táborový oheň zakončil dny plné sluníčka,
letní pohody a neopakovatelných zážitků.

Výročí měsíce

Nezapomenutelný rok 1968
Josef Filipík
Pod mezinárodním označením
Pražské jaro se do
historie zapsal
mimořádný pokus o spojení
demokracie
a komunistické
diktatury. Před
45 lety to bylo
období
ostře
mezní a značně vypjaté, ale mezníkem dějin se nestalo. Odmítnutí socialismu
sovětského typu nemohlo změnit naše trvalé připoutání k impériu,
které 21. srpna poslalo na nás armády pěti států.
Pro dvě nové generace Čechů přibylo otázek, zda neúspěšný
konec československého experimentu 68 ještě připomínat, nebo
jednoduše zapomenout. Před pěti lety jej přiblížila radniční výstava
archivních dokumentů spojená s fotografiemi Aloise Válka, nazvaná Srpen 1968 v Novém Jičíně. Jako „obrodný proces“ tvoří jednu
kapitolku knihy Nový Jičín, vydané v roce 2011.
Od loňského roku přichází vstříc soukromým badatelským zájmům spuštění digitalizace kronik. Z pohodlí domácího počítače
lze nahlížet, jak byly osudové okamžiky dějin popsány na úrovni
měst a obcí. V polistopadovém období jsem zjistil, že autentických
čili věrohodných kronik na Novojičínsku mnoho nezůstalo, že přes
mimořádnost dějů některé obce z různých důvodů nic nezapsaly
nebo zápisy nechaly nedokončené.

Novojičínský zpravodaj

Vznik
těchto
„bílých míst“ si vysvětleme i tak, že
kronikáři nechtěli
připustit
dopad
pokynů normalizačního ministerstva
kultury.
Pod
dohledem
tehdejších národních výborů se
v sedmdesátých
letech minulého
století de facto falšovaly dějiny, přelepovaly i vytrhávaly už popsané listy kronik a nahrazovaly takzvaným „přehodnocením“.
Zůstává otázkou, zda to byla ještě ctěná kronikářská činnost,
protože se na ní podíleli jen aktivní normalizátoři. Věrohodnost
a příjemné počtení se uchovaly přes nepříznivé podmínky v městských kronikách v Novém Jičíně (v letech 1968 - 1970 zapisoval
kronikář Alois Vaněk), ve Štramberku (Jan Melčák) či Frenštátu
pod Radhoštěm (prof. Alois Zbavitel).
Umělecké zobrazování roku 1968 doznává změn a je poplatné
dobovým zjednodušením. Kroniky nepopisují žádné tankové scény, přitom v soudobých filmech a na fotografických výstavách jsou
tanky nepostradatelné. Možná že tanky mají být usvědčujícím znamením doby a humanistické debatní jaro 68 intelektuální elity národa přijde zkrátka. Kytara rebela Karla Kryla ztichla, zůstaly vodní
struny fontány od sochaře Jana Zemánka, napjaté navzdory všem
předčasně uspokojeným. Repro foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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Městské slavnosti –
nový fenomén Nového Jičína
Karel Chobot
Nejvýznamnější kulturní události roku, všemi občany dychtivě
očekávanou, je bezesporu městská slavnost. Její první náznaky
se objevily v roce 1990, kdy tehdejší Okresní vlastivědné muzeum
uspořádalo na náměstí slavnost k připomenutí osobnosti slavného
rakouského vojevůdce generála Laudona, který v našem městě
zemřel.
O tři roky později – to jsme si připomínali 680. výročí první dosud
známé písemné zmínky o našem městě – slavnost rozkvetla do
nové podoby. Nikdo tehdy nepředpokládal, že se bude každoročně opakovat. Tak se zrodila nová tradice kulturních ozvěn, tvůrčí
zábavy, kde magické fluidum a fenomén náměstí s jedinečnými
přirozenými kulisami starobylých domů vytváří nenapodobitelnou
atmosféru, ale též tradice setkávání.
Od počátku dvacetiletého údobí veškerý rej a mumraj oněch
dnů autorsky utváří do slavnostní velkoleposti hlavní režisér, mág
a kouzelník v jedné osobě, totiž ředitel Městského kulturního střediska Petr Orság, později v úzké spolupráci s charismatickou vedoucí odboru školství, kultury a sportu městského úřadu Oldřiškou
Navrátilovou. Společně připravují pestrou, zábavnou i duchovní kytici nejrůznějších vystoupení, sportu, tance, scének, odhalení plastik, vernisáží, většinou v provedení místních spolků, škol, sborů
a uměleckých seskupení.
Tady zazáří Ondráš, Ondrášek, Javorník, taneční víly Základní
umělecké školy se svými svěřenkyněmi, kluby vojenské historie,
především obživlý generál Laudon, od roku 1990 nezapomenutelně podaný již zesnulým archeologem, muzejníkem a vlastivědným
pracovníkem Emanuelem Greplem.
Zatímco v úvodu slavnosti vtáhne občanstvo do děje průvod,
v půlnočním závěru ohromí fantaskní ohňostroj. V programu bývají také odhalení soch, a tak od 13. září 2008 zdobí naše město
například plastika s názvem Umírající kůň, jejímž autorem je věhlasný italský sochař Mario Pavesi z partnerského města Novel-

lara. Anebo se křtí - nové knihy k dějinám Nového Jičína, městské kalendáře, například nástěnný kalendář s názvem Pohledy
Jaroslava Bělíka, zdejšího rodáka, biologa, především fotografa
a věrného novojičínského dokumentaristy.
Některé ročníky nám představily spřátelená města a jejich kouzelná zákoutí, tradice, speciality, jiné historii sportu či dějinné události města vůbec. Po celých dvacet let na jejich přípravě úzce
spolupracují také další instituce - Státní okresní archiv a Muzeum
Novojičínska.
Městské slavnosti pohladí na duši, pobaví. Sejdou se přátelé,
kteří se mnohdy vidí právě jen jednou za rok a zde, v Novém Jičíně, aby třeba měli možnost dýchat zvláštní atmosféru v ten den
otevřených a přístupných památek, mohli navštívit tradiční slavnost
jiřinek v nedalekém zámku v Kuníně, sportovat a soutěžit nebo jen
tak se bavit. I to je víc než dost. Dílo spojené s mravenčí námahou
nemnoha pracovníků Městského kulturního střediska a početného
týmu jejich spolupracovníků a přátel.

Přehled městských slavností

(tematický/hudební)
1993 – 680. výročí města - městská privilegia, Jan Lucemburský
1994 – nekonaly se
1995 – Marie Terezie
1996 – Mystika a magie/Fleret
1997 – Národní zahájení Dnů evropského dědictví, Sedm
pečetí/Laura a její tygři
1998 – Hymnus o Perunovi/Mňága a Žďorp
1999 – Nový Jičín – město budoucnosti/Rock & Roll Band
Marcela Woodmana
2000 – Laudon a smrt/Tichá dohoda
2001 – 500 let radnice/Vidiek
2002 – Polární záře/Babalet
2003 – Ve znamení sv. Floriana a sv. Mikuláše (kašna)/The
Beatles Revival
2004 – Gonzaga de Novellara/Buty
2005 – Kremnica - rekord klobouky/Kryštof
2006 – Novojičínští výtvarníci – rekord o nejdelší obraz/Monkey
Business
2007 – Ludwigsburg/Peha
2008 – 100 let tělovýchovy/Mandrage, Miro Žbirka
2009 – Épinal/UDG, Čechomor
2010 – Generál Laudon, bitva o Bělehrad/Petra Janů a Golem,
Horkýže Slíže
2011 – Eduard Orel/Věra Špinarová, Wohnout
2012 – Pohádky, pověsti a mýty Kravařska/Hana Zagorová
a Petr Rezek s bandem

Program letošní Slavnosti města nabídneme v příštím čísle Novojičínského zpravodaje

Výročí

Erwin Pendl - sto let od vyobrazení Nového Jičína
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Hlavní město podunajské monarchie Vídeň bylo na počátku dvanadaných výtvarníků, sochařů a štukatérů k nejlepším zakázkám
cátého století střediskem výtvarného umění. Své nadání zde uplatbylo velmi těžké.
nili četní umělci z celého Rakouska–Uherska včetně Nového JičíZnámý vídeňský malíř, krajinář a vedutista Erwin Pendl se nana. Naše město zastupovaly takové osobnosti, jako profesor Julius
rodil ve Vídni 18. října 1875 do rodiny stavitele Emanuela Pendla
Berger, Eduard Veith a další. Dostat se mezi velkým množstvím
(*1845 – †1927). V rodné metropoli vystudoval malířství na Akademii výtvarného umění. Ve své tvorbě se zaměřil zvláště na kresbu
technikou akvarelu.
Velkým úspěchem Erwina Pendla se stalo „Monumentaldarstellung der Inneren Stadt Wiens“ z roku 1898, kde ztvárnil množství
míst v centru Vídně, a práce na obrazové příloze publikace „Die
Gross-Industrie Österreichs“, která vyšla ve Vídni roku 1908 u příležitosti šedesátého výročí panování císaře Františka Josefa. Její
součástí byla taktéž barevná kresba kloboučnické továrny Johann
Hückel´s Söhne z Nového Jičína.
Pravděpodobně při této práci se Erwin Pendl seznámil s rodinou Hücklů, jejíž příslušníci August, Johann a Hugo Hücklové byli
dlouholetými čelními představiteli městské rady v Novém Jičíně.
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Patrně i z jejich iniciativy obdržel Erwin Pendl žádost, aby pro Nový
Jičín u příležitosti 600. výročí první písemné zmínky v roce 1913
vytvořil v několika obrazech historickou podobu města.
Pro tuto zakázku dostal k dispozici několik historických fotografií
z fotoateliéru Augusta Thiryho. Svou práci v konečné podobě pojal
spíše romanticky. Tehdy již neexistující nebo přestavěné objekty
získaly někdy až nedůvěryhodnou, přesto však všeobecně velmi
líbivou podobu.

Ve sbírkách Muzea Novojičínska se dodnes nachází šest originálních akvarelů signovaných Erwinem Pendlem. Další dva známé jsou v reprodukci zachyceny v kolekcích muzejních pohlednic
a archivních materiálech. Úspěch kreseb Erwina Pendla byl veliký
a jeho realizace lze i dnes nalézt v mnoha sbírkách v Rakousku,
Německu a České republice.
Nejbližší známá kolekce jeho kreseb je součástí sbírky uměleckých děl společnosti Vítkovice. Roku 1940 gestapo vyšetřovalo
Erwina Pendla za urážku nacionálního socialismu a SS. Nakonec
jej za kritiku režimu v roce 1942 ve věku šedesáti sedmi let zatkli
a odsoudili k šesti měsícům žaláře. Dožil se konce druhé světové
války, zemřel 4. srpna 1945 v nedožitých sedmdesáti letech. Pohřben byl v centrální části vídeňského Ústředního hřbitova.

Repro foto: Muzeum Novojičínska
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Škola je základ života
(1. část)

Karel Chobot
V Novém Jičíně, dá se říci, se školám dařilo. Již v polovině patnáctého století je známá městská škola katolická při chrámu Nanebevzetí Panny Marie, od roku 1543 je připomínána škola bratrská,

1914 – 1918 vyklizena pro válečné účely. Po vyhlášení Československa se škola stala svědkem dalších dramatických událostí.
Novojičínští Němci, hlásící se k takzvané provincii Sudetenland,
odmítli přijmout českou vládu. Jejich čelní představitelé se usídlili
právě v budově školy. Zasáhnout muselo až československé vojsko, které pak v budově zůstalo ještě tři čtvrtě roku. Během druhé
světové války byl ve sklepních prostorách školy vybudován protiletecký kryt. Škola však sloužila i českému školství. Pravé křídlo
hostilo od roku 1919 přechodně první českou měšťanku a první české reálné gymnázium v Novém Jičíně. Po otevření nových škol na
Palackého ulici v roce 1926 se sem opět vrátila německá děvčata.
Německý Nový Jičín tak završil budování školství pro svou většinu.

Obecná a dívčí měšťanská škola, dnes Základní škola Tyršova.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

která spolu se sborem sídlila v budově v místech dnešní pošty.
Když po roce 1624 bratrská škola zanikla, sloužila až do roku 1879
jako městský špitál.
Od dob reforem Marie Terezie základní, tedy triviální a hlavní
škola, sídlily v podstatě stále v objektech na Kostelním náměstí.
Hospodářský rozkvět města ve druhé půli devatenáctého století
zároveň nastolil i potřebu nových škol. Tak se roku 1887 zrodila obecná a měšťanská dívčí, dodnes působící na Tyršově ulici 1
v novorenesanční budově, díle vídeňských architektů Heinricha
Clause a Moritze Hinträgera, a dále chlapecká obecná a měšťanská, vyrostlá v roce 1875 z domu významného průmyslníka počátku devatenáctého století Augusta Ferdinanda Döppera, která je
nyní součástí komplexu budov Mendlovy střední školy.
Město mělo od roku 1852 nižší reálku, umístěnou nejdříve v budově hlavní školy, pak v přístavbě druhého patra městské radnice.
V roce 1878 je škola rozšířena na úplnou vyšší reálku, sídlící od
roku 1884 v nově postavené budově opět vídeňského architekta,
tentokrát Otto Thienemana jako novorenesanční pozdrav městu.
Česká obecná škola - budova na ulici Generála Hlaďa už nestojí.
Foto: Muzeum Novojičínska

Císařova Jubilejní škola, nyní Základní škola Komenského 68.
Foto: Muzeum Novojičínska

I tento objekt je dnes součásti budov Mendlovy střední školy - nachází se v něm ředitelství se střední školou zdravotní.
Počet obyvatel a tím i dětí se koncem devatenáctého století navýšil, a tak vznikla zásadní potřeba budovy nové. V roce 1908 začala její stavba k poctě šedesátého výročí panování císaře Františka Josefa pro dívčí obecnou a měšťanskou a druhou chlapeckou
obecnou školu na tehdejší Jubiläums-Straße, dnešní Komenského
ulici 68. Stavbu provedla známá novojičínská firma Josefa Bluma
podle plánů vedoucího městského stavebního úřadu, původem vídeňského architekta Christopha Glassera.
Výstavní, na svou dobu velmi moderní budova v historizujícím
slohu, slavnostně přijala první žáky 16. září 1909. V kritických dobách sloužila nejen školství, nýbrž i vojenství, když byla v letech
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České školství, jež od roku 1894 usilovalo o samostatnou budovu, se začalo plně rozvíjet až v údobí samostatné Československé republiky. Strohý kronikářský záznam praví, že „...dne 26. října 1906 povolila zemská školní rada v Brně otevření školy a dne
5. listopadu 1906 započalo vyučování.“ Škola byla otevřena v budově na Mlýnské ulici číslo 4 (nyní ulice Sokolovská), jako soukromá škola Ústřední Matice školské v Praze.
První žáci pocházeli spíše z okolních obcí Šenova, Žiliny, Kunvaldu a Bludovic, než samotného Nového Jičína, neboť zdejší čeští
obyvatelé se v prvém okamžiku obávali vzít děti z německých škol
a poslat je do školy české. I tak bylo nutné prvním rokem školu
rozšířit na dvoutřídní, neboť se zapsalo a chodilo 55 žáků.
V roce 1907 povstala nová budova obecné školy, v roce 1910
skončila stavba druhé části objektu. Škola zatím zůstávala soukromou, nemohla vydávat platná vysvědčení, děti se musely podrobovat zkouškám na veřejné škole v sousední Loučce. Teprve výnos
ministerstva kultu a vyučování ve Vídni ze 27. října 1912 udělil škole
právo veřejnosti, takže po Novém roce mohla vydávat propouštěcí
vysvědčení a žáci byli zbaveni nepříjemného zkoušení na obecné
škole v Loučce.
Tím se zároveň stala povinnou pro české děti ze Šenova, Žiliny a Bludovic. Budova pak prožívala dále svůj osud obecné, po
roce 1919 i měšťanské školy. Stala se zosobněním vlastenectví,
boje proti německému útisku. Po roce 1945 přestala vyhovovat nárokům na moderní výuku. Nejdříve tady přežívala zvláštní škola,
koncem osmdesátých let však byla zbourána a její místo zaujalo
dnešní obchodní centrum na ulici Generála Hlaďa.
(dokončení příště)
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Zemánková zvítězila v Itálii
Pavel Wessely
Na třicet sochařů z Itálie a Česka se na konci
června setkalo v severoitalském Trentinu. Na
sympoziu Bosco Arte
Stenico každý vytvořil dílo
v jedné z vyhlášených kategorií: dřevěná skulptura
z dvoumetrového lipového kmene a Land art – instalace v lesním prostředí. Porota složená z předních italských odborníků
určila vítězkou kategorie
dřevěná skulptura novojičínskou sochařku a pedagožku Soňu Zemánkovou.
Jednoduchý jehlan, jehož
výřez postavený opačně
vytváří střechu hnízdu
z větví „trubače“, zhodnotila porota jako „extrémně esenciální skulpturu
kombinující geometrickou
formu s přírodním proSoňa Zemánková se svým dílem.
Foto: Jan Zemánek středím“.

Děti malovaly Cyrilovu školu
Pavel Wessely
U příležitosti letošních oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu vyhlásili na Velehradě výtvarnou soutěž pro děti od tří do jedenácti let. Pořadatelé tak umožnili našim
nejmladším vnímat tuto významnou událost v dějinách našeho
národa a zároveň se k ní vlastním způsobem vyjádřit. Nabízené
příležitosti se chopili i žáci Základní umělecké školy v Novém
Jičíně, a vedli si velmi úspěšně. Za zpracování tématu „Jak to
mohlo vypadat o přestávce v Cyrilově škole“ získal třetí místo
devítiletý Oldřich Poul ze třídy Soni Zemánkové. Mladý autor
u příležitosti Koncertu lidí dobré vůle na Velehradě převzal ocenění od ministra školství Petra Fialy a olomouckého arcibiskupa
Jana Graubnera.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy
a příznivce ve středu 7. srpna
v 17.00 hodin na vernisáž výstavy Šárky Hyklové, která se uskuteční v klubových prostorách na
baště městského opevnění (viz rubrika Pozvánky). Ve středu
21. srpna v 17.00 hodin zveme na malou projekci z činnosti klubu, na které upřesníme pokyny zářijového putování po Rakousku.

Pozvánky
 Portréty Šárky Hyklové v městské baště

Šárka Hyklová, jedna z nejtalentovanějších absolventek zdejší
Základní umělecké školy, uspořádá první samostatnou autorskou
výstavu v Novém Jičíně. Absolventka bratislavské Vysoké školy
umělecké tvorby představí část své tvorby v prostorách městské
bašty na ulici Generála Hlaďo. Vernisáž výstavy s názvem Portréty
se uskuteční ve středu 7. srpna v 17.00 hodin. Zhlédnout ji lze
do 2. září každé pondělí a středu od 14.00 do 17.00 hodin, v jiném
termínu po domluvě na telefonu 737 424 215.
 Proběhne další Farmářský trh
Město Nový Jičín a podnikatelé zvou občany a návštěvníky města
na Farmářský trh, který se uskuteční v pátek 16. srpna od 8.00
hodin na Masarykově náměstí. Lidé si budou moci zakoupit ovoce,
zeleninu, mošty, sýry, trdelníky, pečivo a mnoho dalšího zboží.
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 Před Schelingerovými hity bude módní show
Návštěvníci koncertu Jiří Schelinger Revival Bandu, který se uskuteční v pátek 16. srpna ve 20.00 hodin na Masarykově náměstí
jako součást Novojičínského léta, si mohou dopřát zajímavý zážitek
navíc. Už v 19.00 hodin se zde uskuteční módní show s názvem
Každá žena může. Přehlídku vlasové tvorby, extravagantního líčení, módního a společenského oblečení připravily Kadeřnické studio
Ypsilon, Top Studio Petry Pístecké a kosmetika Mary Kay.
 Den knihy nabídne i učebnice
Den knihy se uskuteční v pátek 23. srpna od 09.00 hodin na Masarykově náměstí. Kromě knih návštěvníci budou moci nakoupit
také učebníce a školní pomůcky.
 In-line bruslaři opět pojedou ulicemi města
In-line bruslaři podniknou další jízdy ulicemi Nového Jičína s názvem Hepa BladeNights. Zdejší Středisko volného času Fokus
a firma Hepa outdoor fitness je pořádají v pátek 23. srpna a ve
čtvrtek 5. září, vždy od 20.30 hodin. Hladký a bezpečný průběh akce zajistí Policie ČR, městská policie a sanitka Nemocnice
Agel. Partnerem akce je Halo taxi Loučka. Více informací najdete
na www.fokusnj.cz.
 Nový Jičín bude žít sportem
Sportovní komise Rady města Nový Jičín připravila na čtvrtek
5. září od 14.00 do 20.00 hodin akci nazvanou Sport k výročí 700 let města. Obyvatelé Nového Jičína si budou moci zdarma
zasportovat na vybraných sportovištích našeho města. V nabídce
aktivit budou například plavání, bruslení, kuželky, fotbal, posilovna
a zumba. Více informací zjistíte na internetových stránkách www.
fokusnj.cz nebo www.tjnj.cz.

Akce Klubu českých turistů
do konce roku 2013
Sobota 17. srpna
Mosty – Velký Polom – Bocanovice (pěší)
Sobota 24. srpna – neděle 25. srpna
Stará Bystrica – Velká Rača (pěší)
Sobota 31. srpna
Kunčice – Kozlovice – Tichá – Frenštát (pěší)
Sobota 7. září
Vrátna dolina (pěší)
Pátek 13. září – neděle 15. září
Víkend na Skurečené (pěší, cyklo)
Sobota 21. září
Janáčkovy chodníčky – 36. ročník (pěší, cyklo)
Sobota 28. září
Javorníky: Kasárny – Kohútka (pěší)
Sobota 5. října
Ostrava – Vítkovice (autobusový zájezd)
Sobota 12. října – neděle 13. října
Velký Meder – termály (autobusový zájezd)
Sobota 12. října
Dušná – Bystřička – Zašová (pěší)
Sobota 19. října
Brigáda na Skurečené (příprava na zimu)
Sobota 26. října
Nový Hrozenkov – Vsacká Tanečnica – Hutisko (pěší)
Sobota 26. října – pondělí 28. října
Přechod Beskyd (pěší, cyklo)
Sobota 2. listopadu
Syrákov – Všemina – Liptál (pěší)
Sobota 9. listopadu
Toulky s Čejkou – Bartošovice (pěší)
Sobota 7. prosince
Zabijačkové hody – Libotín (pěší)
Pondělí 30. prosince
Poslední pochod roku (pěší)
Úterý 31. prosince
Silvestrovská vycházka (pěší)
Podrobné informace o chystaných akcích najdete na www.
kctnovyjicin.cz nebo v informační skříňce na Lidické ulici.
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Tel.: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstavy:
 Do pátku 16. srpna - výstavní síň
Stará pošta • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENŮ FOTOKLUBU PŘÍBOR •
Otevřeno: pondělí až pátek od 9.00 do
11.00 a od 14.30 do 17.00 hod.
 Do pátku 30. srpna v hodinách pro veřejnost - Městská knihovna
VŠUDYKDE • Výstava fotografií Ludmily Karlíkové z míst, která navštívila, fotila a má ráda.
Akce:
 Pátek 2. srpna ve 20.00 hod. - Masarykovo náměstí • THE SPANKERS • Koncert české pop/reggae kapely. Jako předkapela vystoupí
funky skupina Crash Family.
 Pátek 9. srpna ve 20.00 hod. - Masarykovo
náměstí • STO ZVÍŘAT • Koncert legendární ska
kapely, kterou doplní duo Vasilův Rubáč.
Hukvaldy.
 Neděle 11. srpna v 16.00 hod. - zahrada
Foto: Lubomír Jurečka Nové Slunce • DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA
NOVÝ JIČÍN • Součást Novojičínského léta.
 Pátek 16. srpna ve 20.00 hod. - Masarykovo náměstí • JIŘÍ SCHELINGER REVIVAL BAND • Oldies hity nezapomenutelné osobnosti v podání Ládi Tomise a jeho bandu.
 Pátek 23. srpna ve 20.00 hod. - Masarykovo náměstí • JANET ROBIN & BAND • Americká rocková kytaristka hraje na kytaru i zuby!
 Pátek 30. srpna v 19.00 hod. - Masarykovo náměstí • AMERTHA
BHAVANI SENI GERAK BUDAYA • Folklorní soubor z Indonésie.
 Sobota 31. srpna ve 20.00 hod. - U Pepy – Skalky • SKALKY OLDIES ROCK • Pro milovníky rockové kytarové muziky – vystoupí Věšák,
Dr. Hekto, Joe bar, Klika NJ blues, Ergo.
Připravujeme:
 Pátek 6. září v 16.30 hod. - Amfiteátr Skalky • O STRAŠNÉ ŘEŽI
V NOVÉM JIČÍNĚ“ L. P. 1621 • Historická bitva. V doprovodném programu vystoupí Cruel (historická hudba) a Družina (world music – SK).
 Pátek 7. září od 9.00 hod. - Masarykovo náměstí • SLAVNOST
MĚSTA • K 700. výročí první písemné zmínky o Novém Jičínu. • Závěrečné koncerty: LUCIE BÍLÁ S KAPELOU PETRA MALÁSKA
PORTLESS
Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Čtvrtek 1. srpna - neděle
4. srpna v 17.30 hod. • DRSŇAČKY • Film plný drsných vtipů a vynikajících gagů se Sandrou Bullock a Melisou McCarthy. Krimi komedie. Do 15 let nepřístupné, 117 min., titulky.
 Čtvrtek 1. srpna - neděle 4. srpna ve 20.00 hod. • RED 2 • Vysloužilí
agenti se vracejí. Bruce Willis, John Malkovich a Helen Mirren s exkluzivními posilami - Anthony Hopkinsem a Catherine Zeta-Jones. Akční komedie.
Do 12 let nevhodné, 116 min., titulky.
 Pondělí 5. srpna – středa 7. srpna v 17.30 hod. • PACIFIC RIM
– ÚTOK NA ZEMI • 3D • Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí se
do války s lidstvem. Akční/sci-fi/dobrodružný. Mládeži přístupné, 132 min.,
titulky.
 Pondělí 5. srpna – středa 7. srpna ve 20.00 hod. • REVIVAL • Nová
česká komedie Alice Nellis nabitá humorem a hudbou, jež dostala Cenu
diváků na letošním karlovarském festivalu. Do 12 let nevhodné, 116 min.,
česky.
 Čtvrtek 8. srpna - středa 14. srpna v 17.30 hod. • ŠMOULOVÉ 2 • 3D
• Zlý čaroděj Gargamel vytvoří pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům a doufá, že s jejich pomocí získá kouzelnou šmoulí esenci. Rodinná
komedie. Mládeži přístupné, 105 min., dabing.
 Čtvrtek 8. srpna – neděle 11. srpna ve 20.00 hod. • POT A KREV
• Nová černá komedie s Markem Wahlbergem a Dwaynem Johnsonem
- urostlí hoši z posilovny vymyslí plán, jak zbohatnout. Akční/krimi/komedie.
Do 15 let nepřístupné, 129 min., titulky.
 Pátek 9. srpna - neděle 11. srpna v 15.30 hod. • ŠMOULOVÉ 2 •
Tentokrát ve 2D. Synopse filmu a podrobnosti viz výše.
 Pondělí 12. srpna – středa 14. srpna ve 20.00 hod. • WOLVERINE
• 3D • Hugh Jackman se v novém dobrodružství podívá do současného
Japonska, aby otestoval svou nesmrtelnost na ostřích samurajských mečů.
Dobrodružný/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 126 min., titulky.
 Čtvrtek 15. srpna – neděle 18. srpna v 17.30 hod. • PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR • 3D • Být bohem není příliš jednoduché, být
člověkem má taky svá úskalí, ale být polobohem, to už je pořádný průšvih.
Fantasy. Mládeži přístupné, 125 min., dabing.
 Čtvrtek 15. srpna – neděle 18. srpna ve 20.00 hod. • OČISTA • Jednu
noc v roce jsou všechny zločiny povoleny – na vás je ji přežít. Mix šokujícího thrilleru a klasické hororové vyvražďovačky. Thriller/horor. Do 15 let
nepřístupné, 85 min, titulky.
 Pondělí 19. srpna – středa 21. srpna v 17.30 hod. • WHITE HOUSE
DOWN • Skupina teroristů přepadne Bílý dům a přitom si vezme prezidenta
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jako rukojmí. Zachránit ho může jen agent speciálních jednotek. Akční. Do
12 let nevhodné, 137 min., titulky.
 Pondělí 19. srpna ve 20.00 hod. - Filmový klub • VŠICHNI DOBŘÍ
RODÁCI • Zlatý klenot české kinematografie režiséra Vojtěcha Jasného.
Drama/komedie. Do 12 let nevhodné, 115 min., česky.
 Úterý 20. srpna - středa 21.srpna ve 20.00 hod. - Filmový klub •
JASMININY SLZY • Woody Allen zpět v milovaném New Yorku – v příběhu
Jasmine (Cate Blanchett), elegantní a zhýčkané dámy, která má vše, nač
si vzpomene. Romantické drama. Do 12 let nevhodné, 98 min., titulky.
 Čtvrtek 22. srpna - neděle 25. srpna v 17.30 hod. • LETADLA • 3D
• Dusty je práškovací letadlo s velkým srdcem a ještě větším snem stát se
závodníkem. Animovaná komedie. Mládeži přístupné, 85 min., dabing.
 Čtvrtek 22. srpna – pátek 23. srpna ve 20.00 hod. • KICK-ASS 2:
NA PLNÝ KOULE • Dave alias Kick-Ass inspiroval řadu lidí, kteří na sebe
rovněž navlékli superhrdinský ohoz a vydali se do ulic prosazovat dobro.
Akční komedie. Do 15 let nepřístupné, 113 min., titulky.
 Pátek 23. srpna – neděle 25. srpna v 15.30 hod. • LETADLA • Tentokrát ve 2D. Synopse filmu a podrobnosti viz výše.
 Sobota 24. srpna – neděle 25. srpna ve 20.00 hod. • jOBS • Vizionářské začátky firmy Apple a všechny další zásadní okamžiky života Stevea
Jobse. Z garáže rodičů na piedestal jednoho z nejúspěšnějších lidí světa.
Životopisný. Do 12 let nevhodné, 122 min., titulky.
 Pondělí 26. srpna - středa 28. srpna v 17.30 hod. • MACHŘI 2 • Lenny (Adam Sandler) zjišťuje, že je úplně jedno, kde bydlíte. Šílenství si vás
vždycky najde. Letní komedie. Do 12 let nevhodné, 101 min., titulky.
 Pondělí 26. srpna - středa 28. srpna ve 20.00 hod. • LOVELACE:
PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ KRÁLOVNY PORNA • Životopisný film o nejslavnější pornohvězdě - naivní děvče uhrane charismatický Chuck Trayner. Drama. Do 15 let nepřístupné, 92 min., titulky.
 Čtvrtek 29. srpna - pátek 30. srpna v 17.30 hod. • LETADLA • 3D
Synopse filmu a podrobnosti viz výše.
 Čtvrtek 29. srpna - neděle 1. září ve 20.00 hod. • LÍBÁNKY • Nový
český film režiséra Jana Hřebejka s Aňou Geislerovou v hlavní roli nevěsty.
Mládeži přístupné, 98 min., česky.
 Sobota 31. srpna - neděle 1. září v 17.30 hod. • KICK-ASS 2: NA
PLNÝ KOULE • Synopse filmu a podrobnosti viz výše.

Návštěvnické centrum nabízí:

 Kontrasty Thajska ve fotografiích • Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků a autorka Lenka Malinová si vás dovolují pozvat na výstavu fotografií Kontrasty Thajska. Výstavu můžete
zhlédnout do soboty 31. srpna v galerii Návštěvnického centra.
 Dřevěné modely hradů, zámků a katedrál •
Výstava s názvem Dřevěné modely českých i světových hradů, zámků a katedrál je do pondělí 30. září k vidění v expozici Návštěvnického centra – města klobouků. Autorem
modelů je Jan Kroupa.
Návštěvnické centrum dále nabízí:
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
Model hradu Karlštejn.
Foto: Jan Kroupa • 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.
• Mnoho nových suvenýrů a dárků s motivem města a k 700. výroční první
písemné zmínky o Novém Jičíně.
Pozor, novinka!
U příležitosti 700 let první písemné zmínky vydalo město Nový Jičín reprint
knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích. Dílo prošlo grafickou úpravou
a aktualizací současných záběrů města a okolí. Kniha představuje hodnotný suvenýr pro milovníky novojičínské histrorie i návštěvníky města.
Zakoupit ji lze v Návštěvnickém centru, Masarykovo nám. 45/29, tel.
556 711 888, 556 768 288, www.mestoklobouku.cz.

Muzeum Novojičínska

Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstavy:
 Pátek 16. srpna – neděle 29. září – Nová galerie •
PETR ŘEZNÍČEK - OBRAZY • Autorská výstava k životnímu jubileu. Vernisáž se uskuteční 15. srpna v 17.00
hod.
 Do neděle 25. srpna - Rytířský sál, Kamenná síň • MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ A BOJE O NOVÝ JIČÍN • Výstava je pořádána pod záštitou starosty
Jaroslava Dvořáka k 700. výročí první písemné zmínky o městě.
Otevírací doba: úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
9.00 – 16.00
neděle
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Placená inzerce
Naše silné stránky jsou zejména ve výrobě:
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Tiskárna Moravapress - spolehlivý partner ve světě tisku.

Samozřejmostí jsou tyto služby:
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Využitím našich služeb a produktů,
Vám zajistíme možnost uplatnění
Náhradního plnění dle §81
zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o
zaměstnanosti.
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Placená inzerce

Novojičínský zpravodaj – ceník inzerce
Nové základní ceny
inzerce
pro rok 2013.
Snížení cen až o 25 %

1 STRANA

190x128 mm

190x259 mm

1/2 STRANY

Základní ceny inzerce bez DPH
1
1/2
1/3
1/4
1/6
1/8

STRANA
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY

8500
5000
3500
3000
2500
1500

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

190x85 mm

93x125 mm

1/4
STRANY

1/3 STRANY

Slevy ze základních cen bez DPH
OPAKOVÁNÍ 3 – 5 x
OPAKOVÁNÍ 6 – 10 x
OPAKOVÁNÍ 11 a více

-5%
- 10 %
- 20 %

93x85 mm

93x61 mm

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

1/6
STRANY

1/8
STRANY
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Máme vicemistryni Evropy!

Tenisté vybojovali postup

Simona Klapcová
Ploutvařka Klára Křepelková završila celoroční přípravu ziskem
cenných kovů z mistrovství Evropy juniorů v plavání s ploutvemi.
Talentovaná závodnice Laguny Nový Jičín vybojovala v polském
Štětíně dvě stříbrné a bronzovou medaili.

Radek Vrba
Dva týmy tenisového oddílu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín mladší žáci a „B“ družstvo dospělých - vybojovaly postup do vyšších soutěží v kraji. Mladí tenisté přitom nenašli v sedmi zápasech
žádného přemožitele. Družstvo hrálo ve složení Jan Kus, Roman
Přadka, Lukáš Vrba, Oliver Kysilko, Sára Macháčková a Kristýna
Tušlová.

Mladí novojičínští tenisté prožívají úspěšnou sezonu.

Trojnásobná evropská medailistka Klára Křepelková.

Foto: Petr Polišenský

Šampionát zahájila českými rekordy na sto metrů plavání s ploutvemi na hladině – nejprve dosáhla času 42,39 vteřiny. Ve finále se
ještě zlepšila na 42,17 a skončila pátá. Další sprinterské disciplíny
již přetavila v kovy. Padesátka na hladině se jí mimořádně vydařila
v rozplavbách - padla ženská hranice 19 vteřin. V superrychlém
finále čas 18,99 nepřekonala, přesto dohmátla třetí a poprvé stála
na stupních vítězů.
Její hlavní tratě – podvodní – mají stříbrný lesk. V závodě na padesát metrů rychlostního potápění na nádech se vynořila v českém
rekordu 17,17 vteřiny, který ve finále vylepšila na 17,14. Na stometrové trati pod vodou s přístrojem se podruhé v této sezoně, navíc
jako jediná česká žena, dostala pod 40 vteřin. Stříbrných 39,47 je
opět českým rekordem juniorek i žen.
Velkého úspěchu dosáhli i další novojičínští ploutvaři - Ondřej Dofek, Jiří Maňásek a Veronika Rosová se opakovaně probojovali do
finále mezi nejlepší osmičku závodníků, Lenka Kokešová si osobními rekordy splnila letošní cíl účastí v reprezentačním výběru.

Kuželkáři jsou na internetu
Novojičínský zpravodaj
Oddíl kuželek při Tělovýchovné jednotě Nový Jičín spustil nové
webové stránky www.kuzelkynj.cz. Návštěvníci se na nich dovědí
o historii oddílu, jeho týmech, termínech a výsledcích soutěží a také
o pronájmu kuželny a náboru nových členů.
„Současní členové se sejdou třináctého srpna na oddílové schůzi. Jejím hlavním bodem bude obsazení kuželkářských soutěží
v nadcházející sezoně 2013–2014,“ informovala předsedkyně oddílu Iva Volná.
Jisté podle ní je, že novojičínské ženy budou opět bojovat ve třetí
kuželkářské lize, skupině B. Jejich soupeřkami budou kuželkářky
z KK Vyškov B, TJ Jiskra Otrokovice, TJ Nové Město na Moravě,
HKK Olomouc B a KK Šumperk.
„Naše barvy bude hájit družstvo ve složení Eva Birošíková, Jana
Hájková, Jana Hrňová, Šárka Pavlištíková, Kateřina Radinová,
Eva Telčerová a Iva Volná,“ sdělila předsedkyně s tím, že třetí liga
žen odstartuje v září. Přesné datum se zájemci dovědí na novém
webu.

Novojičínský zpravodaj

Foto: Radek Vrba

Žáci narození v roce 2003 – Lukáš Vrba, Oliver Kysilko, Jáchym
Polák, Jan Kyselý a Mikuláš Turský – skončili v premiérovém
ročníku na skvělém druhém místě, stejně jako tým starších žáků.
V letních měsících startují turnaje jednotlivců. Všem mladým tenistům a tenistkám přejeme hodně úspěchů.
Staň se i ty členem tenisového oddílu! Více informací na
www.tenisnovyjicin.cz.

Turisté v Súľovských skalách
Vlasta Čejková
Klub českých turistů v Novém Jičíně uspořádal ke konci června
jednodenní zájezd na Slovensko, přesněji na Súľovské skály. Naše
putování vedlo přes zříceniny hradů Hričov a Súľov. Poprvé s námi
byli naši malí TOMíci. Některé doprovázeli rodiče, chybět samozřejmě nemohla oddílová vedoucí Jana Holišová.
Za pěkného počasí jsme vystoupali z Hričovského Podhradia
na zříceninu hradu Hričov. Cesta byla náročná, do kopce, a proto
hned pod hradem byl první odpočinek. Pak už všichni pokračovali
směrem k hradu Súľov. Díky pěknému počasí bylo možno si cestu
užít, kochat se výhledy do kraje a obdivovat bílé skály.
Hrad Súľov nás nezklamal. Někteří turisté zde byli poprvé, a tak
neskrývali svoje nadšení. Ani netušili, že jen kousek za hranicemi České republiky lze najít tak pěkné místo. Po prohlídce hradu
všichni pokračovali do městečka Súľov, už se moc těšili na dobře
vychlazené pivo. Aby ne, když od rána sluníčko pálilo a teplota byla
opravdu letní.
Nálada byla výborná. Už v září nás čeká další jednodenní výlet
na Slovensko, pro změnu do Vrátne doliny. Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.kctnovyjicin.cz.

Pozvánka
 Zacvičte si se Sokolem!
Tělocvičná jednota Sokol zve i v příštím školním roce všechny
zájemce ke cvičení, která se budou konat každý čtvrtek v Základní škole Jubilejní. Od 16.00 hodin budou ve velké tělocvičně cvičit rodiče a děti od dvou let, v malé tělocvičně předškoláci
a mladší žáci. Cvičení probíhá veselou a moderní formou a svou
všestranností připravuje děti k možné budoucí účasti ve sportovních oddílech. Navíc je finančně nenáročné. Od 17.00 hodin budou pro ženy připravena kondiční cvičení s prvky jógy. Začínáme
ve čtvrtek 12. září.
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Fotosoutěž čtenářů – 29. kolo
Opět se sešlo hodně zajímavých snímků, z nichž by si prezentaci zasloužily i mnohé nebodující. Příležitost k tomu bude na podzim, kdy
by se v prostorách městské bašty měla uskutečnit přehlídka – výběr ze všech dosavadních soutěžních kol.

1. místo – Martin Švancer
1

2. místo – Jiří Švihel
2

3. místo – Ivan Čejka

1. místo tentokrát patří snímku Martina Švancera, který se s námi podělil o záviděníhodný pohled ze svého bydliště.
2. místo obsadil snímek Jiřího Švihela, zachycující pohodovou večerní náladu na náměsti o nedávných pivních slavnostech.
3. místo obsadil snímek Ivana Čejky, znázorňující novou podobu vstupní partie do Smetanových sadů.
Pavel Wessely
Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu:
njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Zaslané snímky, jejich nápaditost
a celkovou úroveň posoudí zástupci redakce Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek! Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případným
použitím svého snímku k propagaci města.
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