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Vážení spoluobčané,
Masarykovo náměstí rozkvetlo květinovým jarmarkem

vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,
co nám přinese.
odlesku
bez Machková
starostí
Podrobnosti
čtěte naVstraně
4 vánočních svátků v nás zůstávají milé chvíle s rodinou a příjemné okamžiky
Foto: Marie
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,
dnes se budu věnovat našim městským částem. I proto, že koncem května ve všech proběhly veřejné schůze
s občany, na nichž jsme společně diskutovali o problémech, které je trápí.
Mezi městské části - kromě samotného Nového Jičína - patří Loučka,
Žilina, Straník, Bludovice a Kojetín. Na
komunikaci s osadními výbory a obyvateli městských částí mi velmi záleží
a chci, aby cítili, že přináleží k Novému Jičínu. Vždyť jde o zhruba
6 300 obyvatel a přibližně 1 300 adres.
Některé městské části jsou součástí Nového Jičína již více než
45 let, třeba Žilina od roku 1966. Nacházejí se zde úžasné pamětihodnosti, například gotický kostel v Žilině z konce 14. století
či barokní sousoší sv. Rocha a Šebestiána v Loučce, a přírodní
krásy - kopec Svinec a vodní nádrž Čerťák mezi Novým Jičínem
a Kojetínem nebo takzvané polštářové lávy ve Straníku. Tyto obce
před svým začleněním k Novému Jičínu psaly mnohasetletou historii. Vloni jsme vzpomněli 710. výročí první dochované zmínky
o Bludovicích. Bludovice jsou tedy starší než Nový Jičín, kde letos
slavíme 700 let. A 14. a 15. června tohoto roku proběhnou oslavy
690. výročí vzniku Loučky (oslavám věnujeme samostatnou pozvánku na straně 10 – poznámka redakce).
Městské části a jejich obyvatelé si prostě zaslouží naši pozornost a péči. Velký kus práce dělají pro své spoluobčany tamní
osadní výbory. Za to jim patří dík. S jejich předsedy (Čestmír Pavlík ze Straníku, Vladislav Alt z Bludovic, Jaroslav Kotas z Loučky, Jaroslav Perútka ze Žiliny a Miroslav Rosa z Kojetína) máme
nastaven systém komunikace. Pravidelně každé dva měsíce se
scházíme na radnici a projednáváme záležitosti všech městských
částí. V případě potřeby se členové vedení nebo ostatní radní
a zastupitelé dostavují na jednání osadních výborů.
Není to samozřejmě jen věc komunikace, ale i skutků. Každoročně proudí do městských částí nemalý finanční příspěvek. V roce
2012 jsme na investice, provoz, opravy a údržbu vynaložili celkem
zhruba 11,7 milionu korun - a to nepočítám 67,5 milionu na kanalizaci v Loučce a Žilině, většinou z dotace. Do Bludovic plynulo okolo
1,5 milionu (zejména na opravy místních komunikací), do Straníku
přibližně 2 miliony (například na opravu budovy TJ Sokol), do Kojetína 250 tisíc (zvláště na čistírnu odpadních vod), do Žiliny zhruba
4,7 milionu (hlavně na stavbu chodníků), do Loučky okolo 3,2 milionu (na chodníky a příspěvky občanům na kanalizační přípojky).
V roce 2013 jsme tuto částku navýšili a v rozpočtu města na investice, provoz, opravy a údržbu počítáme se zhruba 20,6 milionu
– a to zde není zahrnuto 11 milionů na kanalizaci v Loučce a Žilině.
Navíc se nám nedávno podařilo získat dotaci 5 milionů na výstavbu
chodníků v Žilině (informujeme o tom v samostatném článku – poznámka redakce).
Do městských částí půjde přibližně 25,6 milionu korun. To není
málo. Z toho do Bludovic 2,1 milionu (vodovod, komunikace, rozšíření veřejného osvětlení), do Straníku 2,3 milionu (most, dětské
hřiště, areál TJ Sokol), do Kojetína 800 tisíc (oprava zdi na hřišti,
projektová dokumentace na záchytné parkoviště, čistírna odpadních vod, oprava fasády kaple), do Žiliny okolo 8,2 milionu a 5 milionů z dotace (chodníky, opravy komunikací, oprava fasády a nátěr
budovy mateřské školy), do Loučky 7,2 milionu (opravy komunikací, chodníky, oslavy 690 let, oprava domu Jičínská 275).
Vážení spoluobčané, budu velmi rád, když se zapojíte do přípravy Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín na léta 2014–
2020. Ať již vyplněním dotazníku nebo obyvatelé městských částí
prostřednictvím svých zástupců – osadních výborů. Nový Jičín je
město nás všech.
Jaroslav Dvořák

Přípravy slavnosti vrcholí
Marie Machková, tisková mluvčí
V Novém Jičíně vrcholí přípravy na městskou slavnost, která
bude ve znamení oslav 700 let města. Potrvá od 5. do 7. září
a představí se na ní několik set účinkujících. „Město slaví své výročí
po celý rok. Stěžejní akcí je však slavnost. Na její přípravě pracuje
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tým lidí již od loňského podzimu. Zajistit musí nejen program, ale
i technické záležitosti, dopravu, sociální zázemí pro návštěvníky,
zdravotnickou službu, policii, hasiče a samozřejmě finance,“ uvedla vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.

Také letošní městská slavnost nabídne atraktivní návrat do historie.
Foto: Marie Machková

Slavnost zahájí unikátní výstava 700 let města Nový Jičín v Muzeu Novojičínska. Šestého září se v areálu na Skalkách odehraje
umělecká rekonstrukce bitvy mezi protestantskými a císařskými
vojsky v roce 1621. Večer v Beskydském divadle v premiéře zazní
symfonie Moravia v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a pěveckého sboru Ondráš.
Závěrečný den bude patřit hudbě, zpěvu, tanci, soutěžím a historickému jarmarku. K vidění bude i takzvaný videomaping, projekce historických událostí na budovu radnice. V hlavním koncertu
vystoupí Lucie Bílá. Program bude moderovat novojičínský rodák
Ondřej Pavelka.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Padesátá sedmá schůze Rady města Nový Jičín dne 6. května:
V úvodu jednání převzali ocenění nejlepší zaměstnanci městské
policie za rok 2012 (viz samostatný článek). Radní poté vzali na
vědomí zprávu o činnosti městské policie za první čtvrtletí 2013,
zprávu o akcích v Návštěvnickém centru a zhodnocení loňské
turistické sezony, zprávu o činnosti pečovatelské služby v roce
2012 a zprávu o loňských aktivitách v oblasti kultury, tělovýchovy
a sportu. Rada města schválila nominace na vyhodnocení osobností z oblasti pedagogiky, kultury a sociální. Schválila finanční
dar pro nositele Janského plakety z Nového Jičína. Radní rovněž
vzali na vědomí harmonogram čistění města v roce 2013, které
provádějí Technické služby.

Občanská statistika – duben 2013
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
- Bernartice nad Odrou
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší občan
Nejstarší občanka

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

24 202
15
10
5
4
2
2
38
42
14
21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Město má foto slavného rodáka

Ocenili nejlepší strážníky

Marie Machková, tisková mluvčí
Starosta Jaroslav Dvořák obdržel dosud nezveřejněné fotografie
novojičínského rodáka, generála Jaroslava Hlaďa. Kopie snímků
z rodinného alba mu předaly manželka Božena Hlaďová a dcera Věra Váchová. Sedmého května se v Novém Jičíně zúčastnily
vzpomínkové akce k nedožitým stým narozeninám této legendy
československého letectva a 68. výročí ukončení druhé světové
války.

Ilona Majorošová, mluvčí městské policie
Novojičínští radní šestého května ocenili nejlepší zaměstnance
městské policie za uplynulý rok. Ocenění získali strážníci Petr Šnajdárek za práci v hlídkové službě, Rostislav Čubok za činnost v rajonové službě a Pavel Růža za působení ve funkci velitele směny.

Rodina generála Hlaďa darovala městu snímky ze svého archivu.
Foto: Marie Machková

Snímky dokumentující počátky kariéry stíhacího pilota chce starosta předat zdejšímu muzeu. „Veřejnost je nikdy nespatřila. Proto
jsem navrhl, že dám tento cenný dokumentární materiál k dispozici muzeu,“ uvedl starosta. Mezi historickými záběry je například
letecký den v Novém Jičíně v roce 1937, na kterém tehdy ještě
nadporučík Hlaďo startoval.
„Tatínek měl Nový Jičín moc rád. Dokonce si za pomoci svého
kamaráda Richarda Sládečka a se svolením tehdejšího národního
výboru nechal z české obecné školy, do které chodil, odmontovat
kliku od dveří a odvezl si ji jako vzpomínku do Prahy,“ řekla Věra
Váchová. „ A já tu kliku dodnes doma leštím,“ doplnila s úsměvem
Božena Hlaďová.
Příbuzné generála Hlaďa potěšilo, že na vzpomínkovou slavnost
u pamětní desky pilota stíhací perutě RAF přišlo hodně lidí. „Velkou
radost nám udělal i Novojičínský zpravodaj, kde se o tátovi píše. Je
dobře, že tak jako on nikdy nezapomněl na Nový Jičín, Nový Jičín
nezapomíná na něj,“ dodala generálova dcera.

V Žilině přibude chodník
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín získal dotaci na stavbu chodníku v místní části Žilina.
Státní fond dopravní infrastruktury
radnici poskytne téměř pět milionů korun, tedy zhruba sedmdesát
procent odhadovaných nákladů. Zbytek vynaloží město.
Chodník bude dlouhý 559 metrů. Povede od trafostanice po ulici
Pstruží potok. Stavba začne patrně v září, po výběru dodavatele.
„Tento úsek je nejnáročnější a nejrizikovější. Je tady rodinná zástavba a autobusové zastávky, k nimž není žádná jiná přístupová
cesta. Místy do stavby zasahuje skála. Projektované náklady jsou
proto poměrně vysoké. Věříme, že v soutěži dosáhneme příznivější
ceny,“ říká Ivana Kovaříková z odboru majetku, rozvoje a investic.
V Žilině chybí souvislá a bezpečná trasa pro pěší podél hlavní
silnice do Frenštátu pod Radhoštěm. „V určitých místech byly jen
krátké úseky chodníků, které se snažíme dostavět,“ uvedl starosta
Jaroslav Dvořák.
Složitý terén si vyžádal rozdělení stavby do několika etap. Nyní
probíhá čtvrtá, která začíná u zvedací lávky, vede směrem k Frenštátu a je dlouhá 410 metrů. Přijde na 3,7 milionu korun, přes 530
tisíc korun pokryje dotace z Moravskoslezského kraje. „Součástí
všech etap jsou přeložky inženýrských sítí, stavba opěrných zdí,
odvodnění komunikace a výstavba dešťové kanalizace pod chodníkem,“ dodal Petr z Bittner odboru majetku, rozvoje a investic.

Novojičínský zpravodaj

Starosta Jaroslav Dvořák předává ocenění strážníkovi Rostislavu Čubokovi.
Foto: Pavel Boháč

Hodnocení vycházelo ze znalosti práce, kvality plnění úkolů,
spolehlivosti, jednání s lidmi, samostatnosti a schopnosti pracovat
v týmu a řešit konflikty. U velitelů směn rozhodovaly také komunikace s podřízenými, pracovní výkon směny a spisová služba.
Za dvacetiletou práci na místě operační služby městské policie
radní ocenili strážnice Janu Majkusovou a Irenu Štramberskou.
Projekt Integrovaný plán rozvoje m�sta Nový Ji�ín – zóna sídlišt� Dlouhá byl spolufinancován
Ocenění
desetileté
v hlídkové
služběopera�ního
převzali
strážníci
Evropskou uniíza
a Evropským
fondempůsobení
pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného
programu.
Vlastimil Bajza, Konstantin Mazare a Libor Trnka.

Projekt Integrovaný plán rozvoje m�sta Nový Ji�ín – zóna sídlišt� Dlouhá byl spolufinancován
Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného opera�ního programu.

Na Dlouhé opraví další domy

Marie Machková, tisková mluvčí
Počátkem léta začne zateplování a rekonstrukce dalších domů
na sídlišti Dlouhá. Rada města schválila dva projekty vedoucí
ke snížení energetické náročnosti budov. Jejich předkladatelé mohou čerpat dotaci z fondu Evropské unie a ministerstva pro místní
rozvoj.
Příspěvek v maximální výši 48 tisíc korun získá čtyřiapadesát
bytů. „Větší část prostředků zůstane nevyčerpána. Necelých sedm
milionů proto použijeme na revitalizaci veřejných prostranství,“
uvedla Ivana Morisová z odboru majetku, rozvoje a investic. Oprava domů a prostranství na sídlišti Dlouhá začala před třemi lety,
dokončena bude v příštím roce.

Město Nový Jičín
vyhlašuje
nabídkové řízení na nájem nebytových prostor
v budově č. p. 128 – Hotel Praha na Lidické ulici 6,
Nový Jičín.
Uzávěrka nabídkového řízení bude
v pondělí 10. června 2013 ve 14.00 hodin.
Nabídkové řízení je zveřejněno na úřední desce
a na elektronických stránkách města Nový Jičín.
Bližší informace k nabídkovému řízení podají také
pracovníci Městského úřadu Nový Jičín - odbor bytový.
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Náměstí zaplnily květiny

Hledá se Sběrný dvůr roku

Marie Machková, tisková mluvčí
Druhý květinový jarmark se desátého května konal na Masarykově náměstí. Přibližně dvacet prodejců nabízelo hrnkové i řezané
květiny, keře, okrasné stromky, sazenice do truhlíků i na záhony.
Nechyběly ani potřeby pro pěstitele a keramika. Návštěvníci si také
mohli zakoupit novojičínskou cukrovinku Laudonův klobouk, pečivo se skořicovou příchutí. Město poskytlo prodejní místa bezplatně. Neúčtovalo si ani zapůjčení stánku či místní poplatek. Zřejmě
i díky hezkému počasí sem přišly stovky lidí. Jako další oživí náměstí farmářský trh, který se zde uskuteční v pátek 21. června
od 8.00 hodin.

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Najít nejlepší sběrný dvůr - nejdostupnější, uklizený, s ochotnou
obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit – takový je cíl soutěže Sběrný dvůr roku, která nyní
probíhá v celém Česku.
Až do listopadu v ní mohou hlasovat také obyvatelé Nového Jičína. Stačí, když na www.sberne-dvory.cz najdou zdejší sběrný dvůr
na Palackého třídě a ohodnotí ho v každé ze šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle nich zaslouží.
Kdo navíc vyplní jednoduchý registrační formulář, bude automaticky zařazen do jednoho ze tří losování o USB flashdisky Maxell
s kapacitou 32 GB nebo o mobilní telefon Samsung Galaxy Pocket
Black.
Soutěž, v níž kromě hlasování veřejnosti bude rozhodovat celkové množství přijímaných komodit a zpětně odebraných elektrozařízení, bude mít dva vítěze. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti
tisíc obyvatel získá 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel
70 tisíc korun.

Oslavili den Modré planety
Novojičínský zpravodaj
Obyvatelé Nového Jičína si dvaadvacátého dubna opět připomněli Den Země. Centrem oslav bylo Masarykovo náměstí. Lidé
tady mohli sledovat taneční vystoupení, zhlédnout výstavku vozidel
Technických služeb města a navštívit stánky zaměřené na ekologickou osvětu.

Sběr elektroodpadu: Vítězíme!
Novojičínský zpravodaj
Obyvatelé Nového Jičína byli v loňském roce obzvláště pilní
v odevzdávání vysloužilých elektrospotřebičů k recyklaci. Na každého člověka tady připadlo v průměru 1,35 kilogramu elektrozařízení, která namísto ve směsném odpadu skončila ve zvláštních
kontejnerech nebo ve sběrném dvoře.
„Novému Jičínu patří deváté místo mezi českými a moravskými
městy s více než dvaceti tisíci obyvateli. V Moravskoslezském kraji
je v této kategorii dokonce nejlepší,“ informovala Taťána Pokorná
ze společnosti Elektrowin, jež odběr vyřazených elektrospotřebičů
zajišťuje.

Smetanovy sady omládnou

O sádrové odlitky zvířecích stop byl veliký zájem.
Foto: Novojičínský zpravodaj

V nich si ověřili znalosti zásad správného třídění odpadu
a přesnou mušku v hodu do odpadové nádoby. Kdo chtěl,
mohl tady odložit vysloužilý elektrospotřebič nebo přidat prázdnou láhev k plastovému hadu. Doslova v obležení byl stánek,
ve kterém pracovník Stanice pro záchranu volně žijících živočichů
v Bartošovicích odléval dětem na památku sádrové odlitky stop
lesních zvířat.
Živo bylo také ve Smetanových sadech, kde Středisko volného
času Fokus a Střední odborná škola Educa pořádaly akci s názvem
EKOhraní. Školáci při ní sportovali, prokazovali své vědomosti
a tvořili. Za svou snahu si odnesli sladkou odměnu.

Hana Hůlová, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín nechá letos na podzim ve Smetanových sadech
odstranit vybrané stárnoucí stromy vykazující zhoršený zdravotní
stav. Důvodem je zajištění bezpečnosti lidí a snížení rizika škod na
majetku. Záměr vychází ze zpracované koncepce péče o zeleň.
Skácené stromy bezprostředně po zásahu nahradí nová výsadba,
patrně jírovec Aesculus carnea.

Vyměňte harampádí za dárky!
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Do akce nazvané Jarní úklid se mohou do pátku 14. června
zapojit obyvatelé Nového Jičína. Za to, že do sběrného dvora na
Palackého třídě přinesou vysloužilý elektrospotřebič, získají praktickou svítilnu s karabinou nebo stylovou kalkulačku.
Nárok na dárek má prvních dvě stě účastníků, kteří odevzdají
staré monitory, televize, počítače, notebooky, tiskárny, rádia, hudební a videopřehrávače, fotoaparáty, videokamery nebo telefony.
Odborná firma je rozebere na součástky a recykluje. Odměna se
nevztahuje na monočlánky nebo baterie a na kuchyňské spotřebiče, jako jsou lednice, sporáky, myčky a mikrovlnné trouby. Jeden
člověk může získat pouze jeden dárek.
Sběrný dvůr je v provozu v pracovní dny od 7.00 do 11.00 a od
11.30 do 17.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin. Akci,
která navazuje na loňský Předvánoční úklid, pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s neziskovou společností Asekol.
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Stromy ve Smetanových sadech čeká odborný zásah. Foto: Hana Hůlová

Dalším připravovaným zásahem do zeleně je obnova porostu
dožívajících lip poblíž areálu letního kina. Jejich koruny, silně napadené jmelím, postupně prosychají. Zde k nové výsadbě zvažujeme
opětné použití lípy, avšak z prostorových důvodů v kultivaru s užší
korunou Tilia europaea „Pallida“, který je odolnější vůči městskému prostředí. Tyto práce proběhnou v závislosti na čerpání peněz
z rozpočtu města s největší pravděpodobností v roce 2014.
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Opravují Mendelův pomník
Marie Machková, tisková mluvčí
Začala oprava pomníku Johanna Gregora Mendela ve
Smetanových sadech. Dílo vážící šestnáct tun restaurátoři rozebrali a po částech odvezli do dílny akademického sochaře Jakuba Gajdy v Opavě. Žulové sousoší,
architektonické prvky i vědcovu bustu očistí a doplní chybějící části. Renovují také zařízení zajišťující tryskání
a oběh vody v systému. Oprava má být hotova do letošního 1. září. Město by za ni mělo zaplatit přes dva miliony
korun.
„Povrch pomníku pokryly mechy, řasy a zrněnka. Prasklinami a uvolněným spárováním dovnitř zatéká voda. Poškozený
je také vodní systém, který delší dobu nefungoval,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic.
Dílo nazvané V zrcadle stvoření vytvořil slezský sochař
Josef Obeth v letech 1929 - 1931. Monument se dvěma
páry postav na kamenném květu, symbolizujícími zázrak
stvoření v návaznosti na zákony genetiky, a bustou vědce
odhalili 5. července 1931. V roce 1997 prošel opravou,
o deset let později museli restaurátoři pomník po útoku vandalů doplnit.

Charita Nový Jičín prohlašuje, že žádný plošný sběr oděvů ve
městě ani v okolních obcích nepořádala. Vyhlášená „charitativní sbírka“ nemá nic společného s Charitním šatníkem, který tato
organizace provozuje.
Plošné sběry a svozy použitého textilu, obuvi a jiného materiálu
nejsou určeny pro Charitní šatník. Také nám není známo, do jaké
míry bude sesbíraný materiál použit pro „charitativní účely“. Pravděpodobně se jedná o soukromé aktivity subjektů, podnikajících
s výše uvedeným zbožím. Pro Charitní šatník nejsou určeny ani
bílé kontejnery na textil, rozmístěné po městě.
Charita Nový Jičín pořádá sbírku oděvů a dalšího materiálu celoročně pouze v Charitním šatníku na adrese Dolní brána 57, a to
každý čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin, případně v jiný den po
telefonické domluvě na číslech 556 709 240 nebo 603 549 107.
Bližší informace lze získat na webu www.novyjicin.charita.cz.

Už vědí, jak si mýt ruce
Petra Ondruchová Uvírová
Zdravotníci novojičínské nemocnice vyrazili do mateřských školek, aby dětem řekli, proč je důležité pravidelně si mýt ruce. Jejich
návštěva proběhla u příležitosti Světového dne hygieny rukou, který připadl na pátý květen.

Zumbamánie pro Amálku
Novojičínský zpravodaj
Charitativní akce s názvem Zumbamánie pro Amálku se uskutečnila jedenáctého května na novojičínském zimním stadionu. Pětatřicet dívek a žen tady dvě a půl hodiny tančilo zumbu pod vedením
zkušených instruktorek.

Jsou čisté? To prozradila až speciální lampa.
Foto: Petra Ondruchová Uvírová

„Dětem jsme naučnou a zároveň zábavnou formou vysvětlili, co
jim hrozí, když budou hygienu rukou zanedbávat. Za pomoci básničky jsme jim ukázali, jak si ruce správně umýt,“ uvedla hlavní
sestra Marie Jurošková.
Na závěr si děti pod speciální UV lampou ověřily, zda se naučily
své ruce mýt správně. Kromě toho si mohly obléknout lékařské
pláště a roušky ze sálu. Největší radost jim však udělal krátký animovaný film o tom, jak jednoduché je přinést si na rukou domů
bacila.

Senioři si osvojují internet
Dobročinnou zumbamánii si všichni náramně užívali.

Foto: Martin Holain

Výtěžek ze vstupného ve výši 10 670 korun obdržela maminka
čtyřapůlleté Amálky, která kvůli sluchové vadě potřebuje nová sluchadla. Jejich pořizovací cena se pohybuje okolo třiapadesáti tisíc,
pojišťovna ale zaplatí pouze jedenáct tisíc korun. „Součástí programu bylo vystoupení dětí z místních mateřských škol. Přestože jejich
rodiče nemuseli za vstup platit, přispěli také,“ uvedla pořadatelka
Vendula Ostřanská.
Výše vybrané částky ji mile překvapila. Nejvíce ze všech si podle
ní zumbamánii užívala samotná Amálka, která vydržela tancovat
celou dobu a moc ji to bavilo.

Charita oděvy plošně nesváží
Jaroslava Petřkovská
Mnoho lidí nyní žádá Charitu Nový Jičín o informace ke sbírkám
oděvů, které proběhly ve městě a okolních obcích. Často také chtějí, aby si odvezla pytle s oděvy, které nachystali před svými domy.

Novojičínský zpravodaj

Marie Machková, tisková mluvčí
Senioři z novojičínských domů s pečovatelskou službou se učí
pracovat s internetem. Město Nový Jičín zakoupilo do každého ze
tří zařízení dva počítače. Zdejší obyvatelé je mohou zdarma využívat. Radnice pro ně také bezplatně zajišťuje proškolení. Iniciátorem
projektu, který umožní třem stům seniorů snazší přístup k informacím a rychlejší kontakt s příbuznými a známými, je Pečovatelská
služba Nový Jičín.
Jako první získalo počítače zařízení v Revoluční ulici. „Nejodvážnější senioři si práci s nimi hned vyzkoušeli. Zaujalo je základní
prohlížení, vyhledávání i komunikace s okolním světem přes program Skype. Také se zajímali o stránky města Nový Jičín, v seznamu místní knihovny si vyhledali knihy k zapůjčení,“ řekla vedoucí
Pečovatelské služby Alice Hynčicová.
V následujících týdnech dostanou počítače také domy s pečovatelskou službou U Jičínky a Pod Lipami. Aby se senioři mohli dále
vzdělávat, město jim zpřístupní školicí místnost na úřadě v Divadelní ulici 1 a zapůjčí jim notebooky, na nichž se s pomocí informatiků
mohou učit pracovat s internetem.
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Dotek romské hudby

Deváťáci navštívili Hrabyni

Rudolf Balon
Žáci sedmých až devátých tříd Základní školy Tyršova absolvovali v dubnu a květnu přednášky o romské kultuře a hudbě. Cílem
projektu s názvem Dotek romské hudby, který podpořilo město
Nový Jičín, bylo přiblížit dětem a studentům romské etnikum, jeho
zvyky, tradice, kulturu - to vše hlavně přes hudbu, která spojuje
a nezná hranice.

Petra Kovařčíková
V rámci výuky dějepisu navštívili deváťáci ze Základní školy Tyršova Památník 2. světové války v Hrabyni. Exkurzí uzavřeli probíranou tematiku nejkrutějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva.
Nejprve jsme zhlédli výstavu Muži a válka, potom jsme se vydali na
prohlídku hlavního objektu.
Třebaže byl památník postaven v sedmdesátých letech minulého
století, je zrekonstruován a my jsme si mohli prohlédnout krásnou
expozici a dozvědět se i věci, které nám v hodinách dějepisu utekly. Nakonec jsme se venku podívali na vojenskou techniku a vydali
se na zpáteční cestu.

Akademie „Staré Komendy“
Šárka Kantorová, Darina Kadlecová
Bavte se s námi. Takové motto zvolila Základní škola Komenského 68 pro svou akademii, kterou uspořádala čtrnáctého května.
Po dopolední generální zkoušce pro spolužáky a učitele předvedly
děti odpoledne rodičům a prarodičům program, který připravily se
svými učiteli.

Školáci z Tyršky poznávali romskou kulturu a hudbu.

Foto: Rudolf Balon

Děvčata a chlapci se například seznámili s významnými romskými
hudebníky, poslechli si písně různých žánrů, včetně hymny Romů,
a podívali se, jak se tančí pravý čardáš. Během hodinové přednášky se také dověděli o původu Romů, jejich vlajce či hymně.
Projekt vymyslela Veronika Kačová, která ho s tanečním a pěveckým souborem Cikne Čhave ve škole zdařile prezentovala.

Finský sbor na Dlouhé
Gabriela Šustalová
Žáci a učitelé Základní školy Dlouhá 56 přivítali členy finského
sboru Vanajan nuorisokuoro, který v Novém Jičíně pobýval na pozvání sboru Puellae et Pueri.
Nejlepší mládežnický sbor Finska v čele s dirigentem Ismem
Savimäkim téměř dvě vyučovací hodiny představoval své umění.
V úvodní části se žáci druhého stupně svérázným způsobem dověděli něco o Finsku, poté se učili finsky zpívat a nakonec si také
zatančili.
Druhá část proběhla v tělocvičně, kde sboristé celé škole zazpívali několik písní z bohatého a především líbivého repertoáru. Bouřlivý potlesk na konci vystoupení hovořil za vše. Žáci byli nadšení
a někteří se zúčastnili krátkého posezení v jídelně, kde si vyzkoušeli své konverzační dovednosti v angličtině.

Nejmladší děti tančily na typicky české písně. Ty starší v divadelním představení přiblížily pověst O Čertově mlýně. Dramatický
kroužek školní družiny předvedl pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Starší žáci upoutali zpěvem i tancem ve všech podobách i stylech. Nechybělo ani klavírní a houslové vystoupení. Závěr akademie patřil deváťákům. Rozloučili se písní, která posluchače přinutila
zavzpomínat na vlastní studentská léta.
Divadlo bylo obsazené do posledního místa. Přišli nejen rodinní
příslušníci, ale i bývalí žáci a další pozvaní hosté. Po skončení programu nás hřála pochvalná slova mnoha diváků.

Polsko-české putování v čase

Děti vystudovaly univerzitu

Miroslava Borošová
Školním hřištěm Základní školy na Jubilejní ulici se čtrnáctého
května linula hudba. Na několik desítek mladých sportovců čekaly přetahovaná lanem, skok z místa, hod medicinbalem, štafetový
běh, vybíjená a další diciplíny. V čele průvodu s olympijskými bohyněmi však slyšíme nejen česká slovíčka. Proč?
V projektu Polsko-czeska podróż w czasie (Polsko-české putování v čase) se již podruhé setkali žáci zdejší školy se svými vrstevníky z polského Rzuchowa. Zatímco v dubnu zamířili naši školáci
za hranice, tentokrát jsme přivítali zahraniční hosty u nás.
Několik hodin úporného zápolení přineslo výborné výsledky především pro domácí sportovce, kteří si po zásluze odnesli hodnotné
ceny. Teď už se těšíme na závěrečné, třetí setkání, které proběhne
opět v Polsku. Tentokrát nebude sportovní, ale výtvarné.

Alena Křížová, učitelka
Tři měsíce si žáci Základní školy Komenského 66 mohli vyzkoušet, co obnáší studium na vysoké škole. Dvaadvacet jich studovalo
na Dětské univerzitě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovaly programy a přednášky, které pro ně připravily zdejší fakulty.
Na závěr se v aule právnické fakulty konala slavnostní promoce
za účasti hodnostářů univerzity v čele s rektorem. Svátečně oblečené děti s promočními čepičkami na hlavě důstojně složily slib
a obdržely absolventský diplom.
Předtím ale každý představil svou závěrečnou práci – vlastnoručně vytvořený obrázek znázorňující studijní téma, které považoval
za nejzajímavější. Zvítězil jednoznačně program Chemie kolem
nás. Slavnostní akt zakončila studentská hymna Gaudeamus igitur, kterou se děti během studia naučily.
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Na akademii vystoupila také skupina včelích medvídků.
Foto: Vlasta Foltová
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Návštěva jubilující Kroměříže
Pavel Wessely
Také jedno z nejkrásnějších měst Moravy si letos připomíná výročí – 750 let svého trvání. Cílem letošní cesty Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína za poznáním zajímavých blízkých míst se
proto stala Kroměříž.

Dvě stě účastníků poděkovalo potleskem odstupujícím orgánům
za práci a jednohlasně opět zvolilo předsedou organizace Jaroslava Kotase. Dalšími členy výboru jsou Antonín Pernický, Eva Kratochvílová, Irena Matějíčná, Svatava Rudolfová a nově Vladislav
Zubek a Zdeněk Němčík. Novou předsedkyni revizní komise se
stala Ludmila Dobešová, dalšími členy Slavomil Juha a Ludmila
Kramolišová.
Po jednání výroční členské schůze proběhla kulturně-společenská akce ke Dni matek s přáním a květinou pro všechny členky organizace, kulturním programem v podání tanečního oboru základní
umělecké školy a taneční skupiny Desiré a tombolou.

„Tomíci“ pomohli studánkám

Kroměříž patří mezi nejkrásnější města na Moravě.

Foto: Pavel Wessely

Pavel Zrna z tamní radnice nás provedl kolem četných pozoruhodností města. Nemohli jsme minout ani jedinečné památky, před
patnácti lety zapsané do seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO: Arcibiskupský zámek s podzámeckou zahradou a Květnou zahradu.
V nádherné obřadní síni radnice jsme se setkali s emeritním starostou Petrem Sedláčkem, který byl několik let předsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Dověděli jsme
se více o historii města, ale i o tom, jak nyní roste do krásy a jak se
v roce 1997 stalo prvním moravským městem, jež získalo titul Historické město roku.
Znovu jsme si připomněli, že o pět let později tohoto úspěchu
jako druhé moravské město dosáhl Nový Jičín. Co dalšího naše
města spojuje? Například se zde narodil Karel Kryl, před 110 lety
tady profesor Ferdinand Vácha založil proslulé Pěvecké sdružení
moravských učitelů (jeho dirigentem byl po určitý čas i náš Ervín
Bártek), narodil se zde Pavel Josef Vejvanovský, jehož jméno nese
náš skvělý komorní orchestr. V Kroměříži se narodil a tvořil také
malíř Max Švabinský – naše město rovněž dalo světu vynikající
malíře.
Krátká zastávka v nedaleké Chropyni s obhlídkou zámku byla
tečkou za další vydařenou cestou členů Klubu rodáků.

Jana Holišová, vedoucí oddílu
V Turistickém oddíle mládeže nás napadlo, že bychom mohli
něco akčního podniknout. V okolí Nového Jičína je spousta krásných míst, která lze navštívit. Chtěli jsme pro přírodu něco udělat,
ale co?
Napadlo mě, že k jaru patří otvírání studánek. Nejprve je třeba odhrabat listí a vyčistit je, odnést odpadky, natřít, co je třeba
a hlavně obnovit mlýnky. Studánka v Údolí mlýnků je nejkrásnější.
Stačilo domluvit se s dětmi z oddílu Ještěrek a na schůzce vyrobit
mlýnky.
Sešli jsme se sedmadvacátého dubna, kdy se studánky skutečně
otvíraly. Ještěrky postavily nový můstek přes potok a u něj mlýnek.
Vodní tok vyčistily od větví a listí, okolí ohniště od odpadků. V údolí
postavily osm mlýnků a opravily cedulku s nápisem. U Mariánské
studánky natřely stříšku chránící pramen. My ale víme, že pomoc
potřebují také další studánky v okolí. Záleží jen na nás, kde příště
pomůžeme.

Zpěvy sladké Francie

Karel Chobot
Letošní jarní koncert, který se uskutečnil desátého května v sále
Beskydského divadla, Pěvecký sbor Ondráš nazval Zpěvy sladké
Francie. Střídavě ho řídili Karel Monsport a umělecký vedoucí sboru
Petr Lichnovský. Poetika večera kromě poslechu středověkých francouzských veršů a písní spočívala v tom, že Ondráš si přizval pěvecký sbor z Lyonu, s kterým ho pojí více než půl století přátelství.

Zdravotně postižení hodnotili
Jaroslav Kotas, předseda organizace
Na výroční schůzi se devátého května sešli členové organizace
zdravotně postižených. Za účasti starosty města Jaroslava Dvořáka a dalších hostů zhodnotili její činnost nejen za rok 2012, ale
i za celé pětileté období. Zároveň zvolili nové členy a náhradníky
výboru a revizní komise na dalších pět let.

Zpěvy sladké Francie nabídly nezapomenutelný umělecký zážitek.
Foto: Pavel Wessely

Vystoupení tanečního oboru základní umělecké školy se všem líbilo.
Foto: Elena Kotasová

Novojičínský zpravodaj

Zpívat pro radost a mít co říci - to je krédo, které najdeme na
webu pěveckého sboru Chorale Populaire de Lyon. Takový byl
i koncert: zpěvný, přátelský, od srdce k srdci, měl posluchačům co
sdělit. A ti spokojeně naslouchali nejen v Novém Jičíně, ale i následující den na zámku v Bartošovicích. Výkony obou těles odměnili
dlouhotrvajícím potleskem.
K zažitým pravidlům jarního ondrášovského muzicírování patří
ocenění členů odznaky Unie českých pěveckých sborů. V úvodu
letošního koncertu získala stříbrný odznak za desetiletou sborovou
činnost místopředsedkyně Ondráše Jitka Buchlovská, zlatý odznak
za dvacetileté sborové působení dirigent a klavírista Karel Monsport a manželé Marie a Jiří Silovi a zvláštní ocenění za již padesátiletou aktivní pěveckou činnost Jana Řepková.
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Městské opevnění
a boje o Nový Jičín

Ve třech bitvách o dobytí Nového Jičína v letech 1427, 1607
a 1621 se město za svými hradbami hájilo, v roce 1607 dokonce
úspěšně. Ale po bitvě z 24. července 1621, kdy vítězný kníže Jan
Jiří Krnovský město z větší části vypálil, již nikdy městské opevnění
nezaručilo Novému Jičínu schopnost obrany.
Tehdy po třicetileté válce možná vznikly fortny Sarkandrova na
západě a svatého Jana Nepomuckého v Lekuschově věži na východě města. Opevnění bylo až do roku 1791 funkční, ale nikoli již
schopné odolat útokům pravidelných armád a modernějšímu dělostřelectvu. O tom, že opevnění chátralo, máme zprávu syndika
Johanna Josefa Neyssera v městské kronice z roku 1718.

Jiří Jurok, Muzeum Novojičínska
Název z titulku nese výstava, kterou třicátého dubna slavnostně
otevřeli v Muzeu Novojičínska. Také následující text věnujeme vývoji městského opevnění a vojenským či válečným dějinám města
Nového Jičína.

Horní brána, postavená na počátku šestnáctého století a obnovená kolem
roku 1650 – kresba.
Foto: Muzeum Novojičínska

Městské opevnění po první etapě pravděpodobně dřevěných palisádovitých hradeb, příkopu, valu a dřevěného plaňkového plotu
bylo budováno z kamene asi v letech 1380 až 1613. Svědectvím
prvních nedokonalých kamenných hradeb je vypálení a vyvraždění
obyvatel města patrně moravskými husity vedenými Janem Tovačovským z Cimburka v roce 1427, což husité činili jen po delším
branném odporu.
Začátkem 16. století došlo k výstavbě bašt, věží a bran. Výstavba
Žerotínské bašty se obvykle klade do roku 1500, ve skutečnosti
to bylo o něco později, Lekuschovy věže do roku 1539. Přestavby
Horní brány se čtyřmi a Dolní brány s jednou věžičkou proběhly kolem roku 1538, v souvislosti s dokončením pevnostní atiky s deseti
až dvanácti věžičkami zvanými tourelles na Žerotínském zámku
v letech 1532 až 1543.
Tehdy Bedřich z Žerotína přinesl ze svých cest po Evropě myšlenku přestavby původního středověkého městského hradu na renesanční kastelový zámek v podobě městské citadely se strážními
věžičkami převzatými z francouzské renesance. Dostavba městského opevnění pokračovala neznámo kdy výstavbou Vězeňské
bašty a v roce 1613 výstavbou Farské bašty.

Žerotínský zámek ve druhé polovině devatenáctého století.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Žerotínova bašta před zbořením v roce 1907. Foto: Muzeum Novojičínska

Od roku 1791 začal rozprodej opevnění prodejem horní části Dolní brány na byt Johannu Franzi Stenhamerovi za 266 zlatých. Obdobně byla prodána Lekuschova věž v roce 1799 Josefu Reiterovi
za 200 zlatých. Od roku 1840 město přistoupilo ke zbourání Horní
brány, poté Dolní brány, Lekuschovy věže a v roce 1907 Žerotínské bašty. Do dnešních dnů zůstala pouze Farská bašta.
Tři letopočty bojů a bitev spojených s dobýváním městských
hradeb jsme uvedli již výše. Po dobytí vůdcem moravských husitů
Janem Tovačovským z Cimburka v roce 1427 následoval útok císařského pluku Fridricha z Geissberga nakvartýrovaného císařem
Rudolfem II. do Nového Jičína a Opavy. Po útoku Geissbergova
pluku na Dolní bránu 28. června 1607 zůstalo na místě 18 padlých
a 40 zraněných. Geissbergův pluk poté odtáhl k Opavě, kterou za
dva měsíce dobyl.
Největší a skutečná bitva o město Nový Jičín se odehrála 24. července 1621. Velitel slezské zemské hotovosti a kalvínský kníže Jan
Jiří Krnovský, doprovázený vůdci českého stavovského povstání
proti habsburským katolickým císařům Matyášovi II. a Ferdinandovi II., toho dne porazil císařské jednotky pod velením plukovníka
Jeana Gauchiera, usazené ve městě.
Krnovský se tak pomstil za povraždění své osobní gardy na tvrzi v Raduni v noci z 21. na 22. července Gauchierovými Neapolitánci. Podle latinské zprávy městské rady a starších z 9. prosince
1665 došlo před Novým Jičínem ke skutečné bitvě. Po nedlouhém
boji se Gauchierova jednotka stáhla do města.
Po zapálení obou předměstí a dělostřelbě ovšem došlo k požáru
města a plukovník Gauchier byl donucen uprchnout zřejmě Horní
bránou s několika jezdci do Valašského Meziříčí. Postupně jej následovali Neapolitánci, Němci a Valoni. Všichni byli obklíčeni a tři
sta až šest set Neapolitánců, kteří se podíleli na výpadu na Raduň,
bylo podle zprávy z roku 1665 po jednotlivcích v podstatě exekučně popraveno. Nad hrobem Neapolitánců ze Španělského království později vznikla Španělská kaple.
Po roce 1621 a tehdejším vypálení města se v hradbách již ani
měšťanská domobrana ani jiné pravidelné vojsko nehájily. Nový
Jičín obsadili bez boje dánský plukovník Jáchym Mitzlaf v roce
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1627 a švédský generál Kašpar Kornelius Mortaigne de Potelles
v roce 1643. Kolem města však se svými armádami táhli vojevůdci
Petr Arnošt II. hrabě Mansfeld v roce 1626 a vojsko polského krále
Jana III. Sobieského v roce 1683.
Město dále navštívili římský císař a velitel rakouské armády Josef II. v letech 1772 a 1787, generalissimus Gideon Ernst Laudon
snad již v roce 1772 (14. července 1790 zde zemřel), generalissimus Alexandr Vasiljevič Suvorov 6. února 1800, generál Michail
Illarionovič Kutuzov před bitvou u Slavkova 25. září 1805 a car Alexandr I. v roce 1813.
V podstatě již po zboření městského opevnění se ve dvacátém
století odehrály poslední boje o Nový Jičín. Dne 21. listopadu 1918

v nočních hodinách obsadil město první dobrovolnický příborský
prapor a čs. vojsko, jež zde zajalo jednotku německého Volkswehru.
Na konci druhé světové války 6. května 1945 osvobodila město od
německé armády Rudá armáda po menším boji, ve kterém padlo
sedm rudoarmějců. Město násilně okupovalo jednak nacistické Německo 10. října 1938 a jednak pět států Varšavské smlouvy v čele
se Sovětským svazem v noci z 20. na 21. srpna 1968.
Výstavu Městské opevnění a boje o Nový Jičín připravilo Muzeum
Novojičínska ve spolupráci s jedenácti muzei, archivy, památkovými a církevními institucemi z celé republiky. V rámci rozvíjející se
spolupráce s Muzeem Narodowym v Kielcach v Polsku sem zařadilo také zbraně a zbroj polské provenience z 16. a 17. století.

Památka na bitvu u Nového Jičína
Jaroslav Zezulčík a Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Memento mori – kaple Bolestné Matky Boží – se vypíná na jiho- mecké žoldnéře, kteří se přidali na jejich stranu. Neapolitánci byli
západním návrší města Nového Jičína. Pod přízviskem Španělská bez milosti jako pravověrní katolíci povražděni. Nový Jičín byl zakaple je dnes tichým místem upomínajícím na těžké časy třicetileté plaven krví…
války.
Nemilosrdná jatka, která rozpoutaly vášnivé české stavy v květnu
1618, těžce zasáhly život všech obyvatel monarchie, jejímž srdcem byly Čechy a Morava. Zdrcující porážka českého stavovského
vojska na Bílé hoře v listopadu 1620 však neznamenala ukončení
války protestantských stavů, ale jen přesunutí těžiště odporu do
severních zemí a krátce také na Moravu. Významným centrem
protestantského odporu vůči habsburské monarchii se následně
stalo Horní Slezsko v čele s markrabětem Janem Jiřím Hohenzollernským (1577 – 1624). Události léta 1621 a tažení velké protestantské armády na sebe nenechaly dlouho čekat.

Detail pamětní desky.

Pamětní deska s epitafem – upravený snímek.
Foto: Vlastivědné muzeum v Olomouci

V časných ranních hodinách 24. července Léta Páně 1621 dorazily tři jízdní kornety markraběte Jana Jiřího jako předvoj velké armády před brány města Nového Jičína. Nikdo netušil, co se stane
a jak následující události zasáhnou do životů novojičínských obyvatel a zvláště pak drasticky do řad přítomné císařské posádky.
Na předměstí, ve městě, na hradbách a v zámecké pevnosti se
nacházelo několik set císařských vojáků složených z německých
mušketýrů a „Neapolitánců“. „Španělé“ či také „Neapolitánci“ byli
žoldnéři placení španělským dvorem. Již od roku 1619 působili
v rámci rakouských císařských armád, jejichž nedílnou součástí
byly jízdní valonské jednotky plukovníka Jeana Gauchiera. Španělské pluky se po vítězném tažení v Čechách přesunuly částečně na
Moravu a mimo jiné obsadily také město Nový Jičín.
Bitva, která se onoho památného data odehrála, však nebyla ani
tak bitvou, jako spíše masakrem. Patnáctitisícová protestantská
armáda neprodyšně uzavřela město a španělské Gauchierovy oddíly byly nuceny stáhnout se z předměstského ležení pod ochranu
hradeb. Úmyslně založený požár však omezoval možnosti obránců
a plukovník Jean Gauchier vydal příkaz k opuštění města.
Drama trvající několik hodin přineslo spásu pouhým asi padesáti těžkooděným jezdcům v čele s plukovníkem, kteří se probili od
Horní brány směrem na Skalky. Zbývající jednotky se po marném
boji vzdaly. Oddíly markraběte Jana Jiřího omilostnily pouze ně-
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Foto: Radek Polách

Jedním z nepřeživších byl důstojník španělského pomocného
sboru Franciscus de Clereq. V lapidáriu Vlastivědného muzea
v Olomouci se dnes nachází dosud neznámá nádherná pískovcová deska s epitafem, který jako upomínku na svého přítele Clereqa nechal zhotovit olomoucký kanovník Julius Caesar Ginanni
(† 1624). Tato pískovcová deska o rozměrech 136 x 95 x 14 centimetrů je unikátním němým svědectvím největšího válečného konfliktu, který se odehrál u města Nového Jičína. Franciscus de Clereq, pocházející z rakouského Nizozemí, byl důstojníkem arkebuznického jízdního pluku, složeného z valonských jezdců.
Nad hromadnými hroby španělských císařských vojáků na Horním předměstí Nového Jičína byla později postavena takzvaná
Španělská kaple. Muzeum Novojičínska provedlo před nedávnem
podrobnou analýzu této pamětní desky a pořídilo pro badatelské
potřeby podrobnou fotodokumentaci.

Detail výjevu bitvy u Nového Jičína z díla Františka Kledenského – kresba
tužkou z počátku 19. století.
Foto: Zemský archiv v Opavě
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Pozvánky
 Navštivte výstavu koní a hospodářských zvířat
Výstava koní a hospodářského zvířectva všech druhů a plemen se
uskuteční 8. a 9. června, vždy od 10.00 hodin v areálu Školního
zemědělského podniku v Novém Jičíně-Žilině. Sobotní program začne předvedením jednotlivých kategorií koní a plemen skotu, ovcí, koz
a prasat s odborným výkladem. Proběhne také ukázka chovu pštrosů
a soutěž Ukaž, co umíš aneb Hledání K-Faktoru. V neděli předvedou
chovatelé koní sportovní program s ukázkami parkuru, vozatajství a dostihy poníků. Chybět nebudou ani prohlídka hospodářských zvířat a prodej farmářských výrobků. Vstupné: dospělí 40 korun, děti 10 korun.
 Evropské svátky hudby
Masarykovo náměstí bude v pátek 21. června patřit všem hudebníkům - amatérům i profesionálům. Uskuteční se tady tradiční akce
s názvem Evropské svátky hudby. Program potrvá od 13.15 do 21.35
hodin. Vystoupí Puellae et Pueri, Segment, Meybe, Eric Clapton cover
band, Šajtar a Bluerej band.
 Hold královně Koloběžce
Sportovní den s názvem Královna koloběžka se uskuteční v sobotu
22. června od 9.00 do 14.00 hodin na Masarykově náměstí. Na programu budou soutěže v jízdě na koloběžce pro děti i dospělé a prezentace
výrobců. Své služby nabídne také půjčovna koloběžek. Zájemci si budou moci prohlédnout, případně vyzkoušet vystavené modely. Mistr Evropy ve skocích na rampě Martin Krhut uspořádá freestylovou exhibici,
k němu se přidají také další profesionální jezdci Mibo Teamu.
 Pivobraní – festival zlatavého moku
Bezmála dvacet minipivovarů z našeho regionu, ale též z Čech a Polska, potěší milovníky
zlatavého moku na prvním ročníku novojičínského Pivobraní, který proběhne v sobotu
29. června od 11.00 do 22.00 hodin na Masarykově náměstí. Kromě nabídky mnoha druhů
piv a gastronomických specialit bude připraven
bohatý program. Vystoupí Marek Cabák s kapelou Marek of Phil Collins, účastník soutěže Hlas Česko Slovenska
Daniel Mrózek a skupina z polského Zabrze. Proběhnou soutěže pro
dospělé i děti, tvořivá dílna s Kaštanovým krámkem, program pro děti
Kdo umí a malování na tvář.

Archiv otevře své dveře
Den otevřených dveří pořádá Státní okresní archiv Nový Jičín ve
čtvrtek 6. června a v pátek 7. června. Pro zájemce připravil komentované prohlídky v budově na ulici K Archivu 1 - v 9.00, 11.00
a 13.00 hodin zejména pro školy, v 15.00 hodin pro veřejnost.
Poslední páteční prohlídka bude ve 13.00 hodin.
Návštěvníci spatří kromě jiných nejstarší archiválie vztahující se
k 700. výročí města. V akci Namaluj si a sestav svůj erb mohou vytvořit základ rodové heraldiky. Pro lepší organizaci je vhodné školní
či jiné hromadné exkurze nahlásit předem na e-mail p.sustala@nj.

archives.cz, případně telefonicky Pavlu Šustalovi na 556 770 139
nebo 734 265 613.
Den otevřených dveří bude součástí oslav Mezinárodního dne
archivů, připadajícího na 9. červen. V tento den roku 1948 vznikla
při UNESCO v Paříži Mezinárodní archivní rada (www.ica.org). Poprvé veřejnost tento svátek slavila v roce 2008.
V neděli 9. června ve 14.00 hodin uspořádá ředitel archivu
Karel Chobot v přednáškovém sále přednášku nazvanou Po kom
se jmenuji novojičínské ulice – Kdo byl Jaroslav Štindl?

Lev v purpuru bude v Kuníně
Vrchol zámecké sezony a oslavu významného výročí celého Novojičínska připravují na zámku v Kuníně. Pontifikální
mši k oslavě 150. výročí narození kardinála Lva Skrbenského z Hříště, rodáka z nedalekého zámku v Hukovicích, bude
v neděli 30. června od 15.00 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže v Kuníně celebrovat arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský Jan Graubner. Po bohoslužbě zahájí na zámku výstavu
Lev oděný v purpuru, věnovanou poměrně neznámým osudům
a působení kardinála Skrbenského.
Reprezentativní výstavu pořádá Muzeum Novojičínska ve spolupráci s pražským a olomouckým arcibiskupstvím. Návštěvníci ji
na zámku uvidí do 28. října. Poté zamíří do Dolní Dlouhé Loučky, kde kardinál 24. prosince 1938 na tamním zámku zemřel. Následně by výstava měla navštívit arcibiskupské paláce v Praze
a v Olomouci a také Velehrad.
Lev svobodný pán Skrbenský z Hříště (1863 – 1938), devětadvacátý pražský arcibiskup a devátý arcibiskup v Olomouci, se již
ve třiceti osmi letech stal kardinálem. Jeho působení na arcibiskupském stolci zastavila vážná automobilová nehoda, po které se
stáhl do ústraní.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
v pátek 21. června v 18.00 hodin na tradiční májovou merendu v klubových místnostech na
Baště. K tanci a poslechu bude
hrát hudba Josefa Wagnera. Týž den otevřeme výstavu Historické mapy Nového Jičína. V sobotu 22. června navštívíme tradiční
Zámecké slavnosti v Kuníně. V neděli 30. června v 15.00 hodin
doporučujeme navštívit pontifikační mši v Kuníně (viz výše).
Klub rodáků a přátel města blahopřeje k červnovému významnému životnímu jubileu svému dlouholetému členu a mistru novojičínských slavností Petru Orságovi. Pevné zdraví, stálý elán a optimismus, životní pohodu a smysl pro poezii, drama i komično nejméně
dalších šedesát let přeje výbor Klubu.

Město Nový Jičín, osadní výbor v Loučce, ZO Českého svazu chovatelů,
ZO Českého svazu žen, Orel - jednota Loučka a Klub seniorů Loučka
zvou občany na

SLAVNOST K 690. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LOUČKY
PROGRAM:
Odpolední a večerní program za restaurací Koruna:
Pátek 14. června
16.30 - 18.30 hod. - country skupina Flám
18.00 hod.- společenský večer s hudbou Josefa Wagnera
19.30 - 21.30 hod. - hudební skupina Věšák
(hospůdka U Konvičků)
Večerní program v Muzic clubu Koruna:
Sobota 15. června
22.00 hod. - diskotéka
8.30 hod. - mše svatá v kostelíku sv. Anežky
9.30 hod. - oficiální zahájení slavnosti u kostelíku sv. Anežky
* Výstavka v Orlovně - dobové dokumenty z depozitáře Muzea
s položením kytice k pamětnímu kameni a kulturním
Novojičínska lze zhlédnout v sobotu 15. června od 11.00 do 19.00
vystoupením skupiny Sextet Pohoda
hodin a v neděli 16. června od 9.00 do 17.00 hodin.
11.00 hod. - otevření výstavky dobových dokumentů o historii
Důležité upozornění: Kvůli oslavám bude v sobotu 15. června
Loučky (Orlovna) *
od 7.30 do 20.00 hodin uzavřena pro veškerý provoz ulice JičínOdpolední a večerní program v areálu ZO Svazu chovatelů:
ská. Objížďka pro osobní vozy bude vedena po souběžných ko15.00 hod. - Dětská zábavná show s klaunem a kouzelníkem
munikacích přes sídliště. Autobusová doprava, včetně městské
Čárymáryfukem a skákacím hradem
hromadné dopravy, bude během oslav zcela vyloučena. Auto15.00 hod. - hudební skupina B band
busová linka Nový Jičín – Starý Jičín – Hustopeče n. B. povede po
17.00 hod. - taneční skupina Pole dance
silnici III/04813 – ulici Císařské. Dojde tím k vypuštění autobuso20.30 - 21.30 hod. - zpěvačka Heidi Janků
vých zastávek Loučka – Kaštany a Loučka – restaurace Koruna.
21.30 hod. - hudební skupina B band
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Letní prázdniny? Na táboře!
S blížícími se prázdninami přibývá nabídek na letní tábory. Kam
mohou rodiče z Nového Jičína vypravit své děti za novými zážitky,
kamarády i dovednostmi?
– Letní tábory SVČ Fokus – aktuální nabídka na www.fokusnj.
cz
– Příměstský tenisový kemp – od 15. do 19. července pro
nejmenší tenisty narozené po roce 2003 a od 27. července do
2. srpna pro tenisty narozené před rokem 2003. Kromě kvalifikovaných trenérů jsou zajištěny různé sportovní aktivity. V případě zájmu kontaktujte Daniela Přádu, telefon 604 554 277, e-mail
daniel.prada@seznam.cz
– Léto s Tomášem Fleischmannem – příměstský tábor nejen
pro malé hokejisty, ale i pro všechny děti, které mají rády sport.
Bohatý sportovní program s hráčem NHL od 22. do 26. července,
denně od 8.00 do 16.00 hodin. Přihlášky na www.hcnj.cz nebo
www.fokusnj.cz
– Skautský příměstský tábor aneb Cesta časem – prostřednictvím zábavných her si děti osvojí nové informace a dovednosti. Zakusí dávno minulá období i budoucnost. Proběhnou dva turnusy, oba
bez přespání – od 19. do 23. srpna a od 26. do 30. srpna. Více na
www.pagodanj.cz, přihlášení na skautsky.tabor@seznam.cz
– Příměstský tábor na farmě s programem u koní a zdejších zvířat pro děti od 6 do 10 let a Koňský letní pobytový tábor s péčí
o koně a intenzivní jezdeckou výukou pro děti od 8 do 14 let. Bližší
informace na www.bludicka.wbs.cz
– In-line školička – příměstský tábor pro začátečníky i pokročilé
od 5 do 12 let pod vedením profesionálních instruktorů. Bruslení
i poutavý hravý program bez bruslí. Na závěr děti pozvou rodiče na
své taneční vystoupení. Více na www.hepaoutfit.cz.

Muzeum Novojičínska

Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstavy:
 Do neděle 28. července – Nová galerie • SVĚTELNÁ ZNAMENÍ • Výstava obrazů, smaltů a fotomontáží
Antonína Gavlase.
 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.
Muzejní čtvrtek:
 Čtvrtek 20. června v 16.30 hod. - Trámový sál • NOVÝ JIČÍN
JAKO STŘEDISKO SOUKENICTVÍ NA MORAVĚ (1624 – 1848) •
Přednáška Tomáše Baletky, ředitele Státního okresního archivu ve Vsetíně. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Sobota - neděle
9.00 – 16.00
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
 Pondělí 3. června v 19.00 hod. • Petr Iljič
Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO • Vyprodáno.
 Středa 5. června v 19.00 hod. • Jevgenij Doga, Emil Loteanu:
CIKÁNI JDOU DO NEBE • Muzikál o vášnivé lásce a svobodě. V režii
Petra Kracika hrají Ivana Vaňková, Petr Štěpán, Zdeněk Junák, Eva Jelínková/Květoslava Ondráková, Petr Kunert/Ladislav Janeček, Jiří Horký/
Milan Horský a další. Předplatné skupiny P.
 Pondělí 10. června v 19.00 hod. • JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA • Tahle jazzrocková legenda je na české scéně neuvěřitelných 48 let.
Sestava: Martin Kratochvíl (klávesy), Oskar Petr (zpěv), Zdeněk Krysa
Fišer (kytara), Vajco Deczi (bicí), Přemysl Drát Faukner (basa).
 Pátek 14. června v 19.00 hod. • Ladislav Smoček: PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO • Nejproslulejší hra spoluzakladatele, kmenového autora a režiséra Činoherního klubu. V režii Ladislava
Smočka hrají Boleslav Polívka, Ivana Chýlková, Jaromír Dulava, Ondřej
Vetchý, Michal Pavlata.
 Pátek 21. června v 19.00 hod. - Malý sál • POHLED • Pohled na
dva, na nevěru, na muže, na ženu - očima nejbližších. Hrají: Markéta
Podmolová, Iveta Žemličková, Naďa Navrátilová, Anna Hanzelková, Kamila Wojkowská, Veronika Philippová. Autorské představení Divadelní
společnosti Ženy s. r. o. Nový Jičín. Prodej vstupenek před akcí.

Novojičínský zpravodaj

Připravujeme na září:
 Pátek 6. září ve 20.00 hod. • SLAVNOSTNÍ KONCERT •
Účinkují Janáčkova filharmonie Ostrava a PS Ondráš Nový Jičín.
 Čtvrtek 26. září v 19.00 hod. • JAROSLAV
WYKRENT – HUDEBNÍ TROJTEČKA •
Koncert skladatele, textaře a legendy české
populární hudby s doprovodem skupiny In
Blue.
Předplatné 2013/2014 pro jednotlivé skupiny
najdete na našich webových stránkách.
Prodej předplatného a příjem nových přihlášek
v pokladně divadla od 18. června.
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Nepřehlédněte:
 LETNÍ TÁBORY 2013 • Přihlášky na letní
pobytové i příměstské tábory na www.fokusnj.cz. Využijte poslední volná
místa a dopřejte svým dětem krásné a bezstarostné prázdniny s partou
kamarádů.
Akce:
 Pátek 7. června od 8.30 hod. - sportoviště ZŠ, TJ, HC a BC •
POHÁR STAROSTY MĚSTA • Tradiční akce pro žáky všech novojičínských základních škol. Slavnostní vyhlášení ve 12.00 hod. na atletickém
stadionu.
 Čtvrtek 13. června od 9.00 hod. - SVČ Fokus • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ MŠMT 2012 - 2013 • Slavnostní vyhlášení výsledků předmětových soutěží ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veřejné
vyhodnocení úspěchů jednotlivých žáků a studentů.
 Pátek 14. června od 18.00 do 23.00 hod. - SVČ Fokus • FOKUS
DANCE SHOW • Poslední diskotéka letošního školního roku – pouze
pro mládež do 18 let. Mega hity i new mixy DJ Mikee, světelná a laser
show a navíc dárky a překvapení. Vstupné 30 Kč.
 Sobota 15. června od 9.00 hod. - Masarykovo náměstí • STREETBALL 2013 • Více informací čtěte v rubrice Sportovní pozvánky na straně 15.
 Pátek 21. června – sobota 22. června – zimní stadion • SKATE
CUP • Více informací čtěte v rubrice Sportovní pozvánky na straně 15.
 Pátek 21. června od 20.00 hod. • HEPA BLADENIGHTS NOVÝ
JIČÍN • Druhá hromadná jízda in-line bruslařů ulicemi Nového Jičína za
doprovodu policejních vozů a sanitky. Chybět nebude Music-car, který
celou jízdu doprovodí hudbou. Účast na akci je bezplatná.
 Sobota 22. června od 9.00 hod. - Smetanovy sady • NOVÝ JIČÍN
OPEN 2013 – DISCGOLFOVÝ TURNAJ • Pro začátečníky i pokročilé
hráče. Registrace hráčů na www.discgolf.cz v sekci turnaje a v den konání i přímo na místě od 8.30 do 9.00 hod. Speciální discgolfové disky si
lze zdarma zapůjčit při registraci. První tři z každé kategorie obdrží ceny.
Startovné 50 Kč.
Připravujeme:
 TANEČNÍ PODZIM 2013 • Deset lekcí kurzu tance a společenské
výchovy pod vedením tanečního mistra Miroslava Gillara. Zahájení ve
středu 25. září v 18.00 hodin v sále SVČ Fokus. Základní cena
1 500 Kč, pár sleva 10 procent, třídní kolektiv sleva 20 procent na osobu.
Přihlášky na www.fokusnj.cz.
Tel: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz

Výstavy:
 Do čtvrtka 20. června - Stará
pošta • ŠACHOHRÁTKY • Dekorační artefakty Pavla Klose.
 Červen - Čajovna Archa • NÁŠ
SVĚT • Fotografie tří studentů oboru fotograf z ostravské Střední školy služeb a podnikání.
Akce:
 Úterý 4., 11., 18. a 25. června
od 18.00 do 21.00 hod. - Čajovna Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro
všechny hráče Magic: The Gathering TCG.
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 Úterý 4. června v 18.15 hod. - Městská knihovna • HARMONIE
VAŠEHO BYTU A PRACOVIŠTĚ PODLE FENG-SHUI • Přednáška
Jiřího Pavelky. Vstupné 30 Kč.
 Čtvrtek 6. června v 18.00 hod. - Čajovna Archa • ENERGIE
A PRINCIPY ŽIVOTA • Přednáška a beseda Lucie Hovjacké. Vstupné
70 Kč.
 Pátek 7. června ve 20.00 hod. - zahrada Nové Slunce • JABLKOŇ •
Vystoupení jedinečné, famózní a výjimečné kapely. Vstupné 70/100 Kč.
 Sobota 8. června v 15.00 hod. - Čajovna Archa • BUBNOVÁNÍ
PRO VŠECHNY • Kuželův bubenický workshop. Vstupné 50 Kč, zapůjčení bubnů 20 Kč.
 Sobota 8. června v 15.00 hod. - Čajovna Archa • REVOLUCE
KULTURNĚ KREATIVNÍCH • Dokument a debata o „nové kultuře“ - její
členové ji nazývají „probuzená společnost“. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 15. června ve 14.30 hod. - Kamenné divadlo • DIVADELNÍ DÍLNA • Tradiční setkání divadelníků i nedivadelníků za svitu ohňů
a loučí. Vstupné 60/80 Kč.
 Středa 19. června v 18.00 hod. - Čajovna Archa • MALOVÁNÍ
V PLENÉRU • Výtvarný workshop Pavla Valy.
 Sobota 22. června ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • BEATA BOCEK A BIORCHESTR • Spojení velmi zajímavých počinů moravského
folku. Vstupné 50 Kč.
 Středa 26. června ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • PODZEMNÍ MODERNA XVI. • Poslechový večer - američtí The Residents slaví
40 let své neexistence. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 28. června ve 14.00 hod. - Amfiteátr Skalky • VÍTÁNÍ
PRÁZDNIN • Ukončení školního roku a vítání prázdnin s bohatým programem! Vstupné 40/60 Kč.
 Sobota 29. června v 16.00 hod. - Čajovna Archa • ČAJOVÁ ZAHRADA • Devátý ročník pohodového hudebně čajového festivalu.
Připravujeme:
 Pátek 5. července ve 20.00 hod. - Masarykovo náměstí •
METROPOLIS • Přední slovenská rocková skupina zpestří Novojičínské
léto.
 Neděle 7. července v 16.00 hod. - zahrada Nové Slunce • DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA NOVÝ JIČÍN • Součást Novojičínského léta.
 Pátek 12. července ve 20.00 hod. - zahrada Nové Slunce • BLUE
SUGAR - BLUES ROCK BAND • Pohodový večer s bluesrockovou
kapelou a dobrým pivem!
Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Pondělí 3. června - středa
5. června v 18.00 hod. • IRON
MAN 3 • 3D • Tony Stark, zahnán do kouta, bude nucen přežít pomocí svých vynálezů, při ochraně nejbližších se bude moci spolehnout na
svou geniální mysl a instinkt. Akční/dobrodružný/sci-fi. Do 12 let nevhodný, 129 min., dabing.
 Čtvrtek 6. června – neděle 9. června v 17.30 hod. • STAR TREK:
DO TEMNOTY • 3D • Kapitán James T. Kirk a posádka lodi Enterprise
zachraňují Hvězdnou flotilu před intergalaktickým teroristou. Akční/sci-fi.
Do 12 let nevhodný, 132 min., titulky.
 Čtvrtek 6. června – neděle 9. června ve 20.00 hod. • STAR TREK:
DO TEMNOTY • Tentokrát ve 2D… Akční/sci-fi. Do 12 let nevhodný,
132 min., titulky.
 Neděle 9. června v 16.00 hod. • ZA KAMARÁDY Z TV • Pásmo pro
nejmenší diváky. Film, 63 min., česky.
 Pondělí 10. června v 18.00 hod. • NĚKDO TO RÁD HORKÉ • 2D •
Komedie ze zlatého fondu filmové klasiky. Vedle neodolatelných Jacka
Lemmona, Tonyho Curtise a Marilyn Monroe v hlavních rolích skvělá jazzová hudba Mattyho Malnecka. Do 12 let nevhodný, 120 min., titulky.
 Pondělí 10. června - středa 12. června ve 20.00 hod. • VELKÝ
GATSBY • 2D • Podle románu F. Scotta Fitzgeralda. Nick Carraway
se na jaře roku 1922 vydává do New Yorku, města ztělesňujícího volnou morálku a populární jazz. Romantické drama. Do 12 let nevhodný,
146 min., titulky.
 Úterý 11. června - středa 12. června v 18.00 hod. • ROZKOŠ
V OBLACÍCH • 2D • Nejnovější komedie Pedra Almodóvara se odehrává v letadle. Stroj má poruchu, lidem na palubě nezbývá, než si naposledy užít života. Komedie. Do 15 let nevhodný, 90 min., titulky.
 Čtvrtek 13. června - neděle 16. června v 18.00 hod. • PO ZÁNIKU ZEMĚ • 2D • Otec a syn Smithovi v postapokalyptickém dramatu.
Na opuštěné planetě Zemi musí mladý Kitai zachránit svého otce Cyphera, umírajícího v kokpitu zřícené vesmírné lodě. Akční/sci-fi. Mládeži
přístupno, 104 min., titulky.
 Čtvrtek 13. června - neděle 16. června ve 20.15 hod. • PODFUKÁŘI • 2D • Tým špičkových iluzionistů v rámci svých efektních kouzel-
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nických show provádí ještě efektnější bankovní loupeže. Krimi/thriller. Do
12 let nevhodný, 116 min., titulky.
 Sobota 15. června – neděle 16. června v 16.00 hod. • SAMMYHO
DOBRODRUŽSTVÍ 2 • 2D • Dva nerozluční želví přátelé si užívají života
u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď... Animovaná
komedie. Mládeži přístupno, 93 min., dabing.
 Pondělí 17. června – středa 19. června v 18.00 hod. • SCARY
MOVIE 5 • 2D • Neuvěřitelně hrubozrnný humor. Charlie Sheen a Lindsay Lohan si dělají legraci sami ze sebe. Komedie. Mládeži přístupno,
100 min., titulky.
 Pondělí 17. června – středa 19. června ve 20.00 hod. • JEN BŮH
ODPOUŠTÍ • 2D • Bangkok, drogoví dealeři, smrt prostitutky, pomsta.
Thriller/krimi. Do 15 let nevhodný, 90 min., titulky.
 Čtvrtek 20. června – neděle 23. června v 17.30 hod. • UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY • 3D • Už když byl Mike Wazowski jen malé monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A ty nejlepší pocházejí z Univerzity pro příšerky. Animovaná komedie. Mládeži přístupno,
109 min., dabing.
 Čtvrtek 20. června – pátek 21. června ve 20.00 hod. • MUŽ
Z OCELI • 2D • Další setkání se Supermanem – mladým žurnalistou Clarkem Kentem, jehož poslali z planety Krypton. Akční/fantasy.
Do 12 let nevhodný, 148 min., titulky.
 Sobota 22. června – neděle 23. června ve 20.00 hod. • MUŽ
Z OCELI • 3D • Tentokrát ve 3D… Akční/fantasy. Do 12 let nevhodný,
148 min., titulky.
 Sobota 22. června – neděle 23. června v 15.00 hod. • UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY • 2D • Tentokrát ve 2D... Animovaná komedie.
Mládeži přístupno, 109 min., dabing.
 Pondělí 24. června v 18.00 hod. • JURSKÝ PARK • 3D • Dinosauři
se dostávají do volné přírody a souboj lidí s druhohorními obludami začíná. Dobrodružný. Mládeži přístupno, 127 min., dabing.
 Pondělí 24. června - středa 26. června ve 20.30 hod. • TRANS •
2D • Novinka režiséra Dannyho Boyla. Při krádeži v aukční síni si jeden
ze zlodějů poraní hlavu. Upadne do bezvědomí, trpí amnézií. Bohužel
jako jediný ví, kam byl vzácný obraz ukryt. Krimi/drama/thriller. Do 15 let
nevhodný, 101 min., titulky.
 Úterý 25. června – středa 26. června v 18.00 hod. • Z CIZÍHO
KREV NETEČE • 2D • Nejúspěšnější americká komedie tohoto roku
od tvůrců komedie Méďa! Krimi/komedie. Do 12 let nevhodný, 111 min.,
titulky.
 Čtvrtek 27. června – neděle 30. června v 18.00 hod. • NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE • 3D • Tad se s pomocí svého psa, neohrožené archeoložky, němého papouška a podvodníčka Freda pokusí zachránit bájné Ztracené město Inků před skupinou lovců pokladů. Animovaná komedie. Mládeži přístupno, 90 min.,
dabing.
 Čtvrtek 27. června – neděle 30. června ve 20.00 hod. • SVĚTOVÁ
VÁLKA Z • 3D • Lidstvo začala ve velkém decimovat virová epidemie
gigantických rozměrů. Pokud se ji nepodaří co nejrychleji zastavit, nebude koho zachraňovat. Akční/krimi/thriller. Do 12 let nevhodný, 110 min.,
titulky.
 Pátek 28. června – sobota 29. června v 16.00 hod. • NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE • 2D • Tentokrát ve 2D...
Animovaná komedie. Mládeži přístupno, 90 min., dabing.
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz/
 Pátek 7. června od 14.00 do 17.00 hod. - Derkova 1 • TALENTOVÉ ZKOUŠKY • Do hudebního,
tanečního a výtvarného oboru.
 Úterý 11. června v 17.00 hod. - SVČ Fokus • ELÁNOVKY • Muzikálový projekt partnerské ZUŠ J. L. Bellu Kremnica.

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.
Pozor, novinka!
K 700. výročí Nového Jičína nabízíme výroční turistickou známku, magnetku a pamětní razítko.
Masarykovo nám. 45/29, telelefony: 556 711 888, 556 768 288,
www.mestoklobouku.cz
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Advokátní kancelář
JUDr. Jany Kudrnové, Ph.D.
sídlo Na Hradbách 3, Moravská Ostrava
úřední hodiny Po - Pá od 800 do 1600
pobočka Klimkovice, Hýlov 55

úřední hodiny Po - St od 1700 do 1900 hod.
nebo na základě telefonické dohody
tel.: 596 112 777, e-mail: sekretariat@kudrnova.cz

tel.: 596 112 777, e-mail: sekretariat@kudrnova.cz
nabízí právní služby v oblasti:
n občanského práva
n obchodního práva
n rodinného práva
n insolvenčního práva
13/13
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...do realit jedině s námi!

Hledáme makléře
pro lokalitu
Nový
Jičín
������������
�
� ������������������������
a okolí

 800 401 111 608 922 229
www.rkinvest-reality.cz
Byty RD Pozemky
Chaty
�
� Chalupy
Kanceláře Komerční objekty Prodej
�
� Řešení dluhů a exekucí
Pronájem
Výkup

�

�
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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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Nabízíme:

Využitím našich služeb a produktů,
Vám zajistíme možnost uplatnění
Náhradního plnění dle §81
zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o
zaměstnanosti.

Štefan Apjar
Žižkova 47
741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 709 046, 556 710 367
E-mail: svj.apjar@seznam.cz
www.apjar.cz
- správu pro společenství vlastníků jednotek domů (SVJ)
- měření a rozúčtování spotřeby tepla, teplé a studené vody

1. Správa společenství vlastníků jednotek domů (SVJ)
Zajišťujeme:
Ekonomiku a účetnictví:

- vedení podvojného účetnictví
- předpis, výběr a kontrola úhrad plateb
- vyúčtování služeb spojených s bydlením

Provoz domu:

- vedení evidence vlastníků bytů
- sledování termínů všech revizí technických zařízení
- smluvní zajištění služeb spojených s bydlením

Technickou pomoc:

- zprostředkování drobné údržby

2. Měření a rozúčtování spotřeby tepla, teplé a studené vody

Měření spotřeby tepla pro jednotlivé byty provádíme pomocí elektronických indikátorů topných nákladů (RTN) a měření spotřeby vody
bytovými vodoměry.
Rozúčtování spotřeby tepla a vody se řídí platnou legislativou – vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, č. 372/2001 Sb. ze dne
25. 10. 2001.
16/13
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Atleti Fokusu vozí medaile
Atletický oddíl Střediska volného času Fokus zahájil první sezonu pod vedením trenéra Milana Konečného úspěšně. Výjezdy
do Vítkovic, Valašského Meziříčí, Frýdku-Místku a Třince znamenaly vždy návraty s cennými kovy. Mladí atleti přivezli dvě zlaté, stříbrnou a šest bronzových medailí. Největším dosavadním
úspěchem je bronz Veroniky Rosové (na snímku vlevo se startovním číslem 76) v běhu na osm set metrů při mistrovství Moravy
a Slezska. Velmi úspěšná je také sprinterka Viktorie Kelnarová,
která letos ještě nepoznala porážku. Máme také slušné vytrvalce
Dominika Sigmunda a Lukáše Symerského nebo sprintera Filipa
Bobka, který rovněž není bez šance na dobrá umístění.
Text Pavel Sedlář, foto archiv oddílu

Mladým tenistům se daří
Radek Vrba
Tenisté Nového Jičína soutěží v několika kategoriích – babytenis, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorost, dospělí.
Zejména ti nejmladší zahájili letošní sezonu úspěšně. Žáci ročníku
2003 postupně zvítězili v Šumperku, Valašském Meziříčí a Odrách.
Rovněž družstvo mladších žáků a žákyň dosud nepoznalo hořkost
porážky. Starší žáci a žákyně zaznamenali dvě vítězství a jednu
prohru. Také smíšené družstvo dospělých si vede úspěšně, když
si v severomoravské divizi připsalo dvě vítězství.
Přijďte našim tenistům fandit i vy, případně se staňte členy našeho tenisového oddílu! Rozpis utkání a další informace najdete na
www.tenisnovyjicin.cz.

Volejbalisté získali stříbro
Marcela Kvitová
Sedm vítězných zápasů v řadě svedli mladí volejbalisté z novojičínské Základní školy Komenského 66 na mistrovství republiky
starších žáků, které počátkem května hostil Hradec Králové.
Jedinou porážku si odnesli z finálového utkání s týmem Ostravy,
kterému podlehli 1:2 na sety. Do té doby novojičínští volejbalisté procházeli turnajem naprosto suverénně a neztratili v něm ani
sadu. Na stříbrném úspěchu se podíleli kapitán Petr Ordelt, Ondřej Rýc, Milan Konečný, Jan Václavík, Tomáš Koptík, Jiří Krejsa, Jakub Moravčík, Martin Šanda, Dominik Mikloška, Radim Pták
a Daniel Rýc, jehož vyhlásili nejlépe blokujícím hráčem šampionátu.

Miniházená je na vzestupu
Novojičínský zpravodaj
Spousta kilometrů, které zástupci házenkářského oddílu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín najezdili po okolních obcích, se vyplatila. Jejich snaha získat pro miniházenou další chlapce a dívky
vyústila v založení dalších čtyř novojičínských lig základních škol
– Palackého, Komenského, Jantarové a Císařské.
„Zapojí se do nich čtrnáct škol, které přihlásily dvacet týmů. Dvě
ligy obsadí větší školy, ve dvou změří síly družstva malotřídek,“ informuje předseda oddílu Petr Jaroň. Úvodní turnaje se uskutečnily
v květnu, druhé proběhnou do konce školního roku.
„Budou seznamovací, o výsledky v nich nepůjde. Chceme, aby si
školáci nejprve osvojili základy miniházené,“ vysvětluje předseda
oddílu. Naplno soutěžit začnou týmy až na podzim, kdy se utkají
o postup do velkého finále. Podle předběžné dohody by se k nim
měly po prázdninách přidat ještě školy ze Šenova, Sedlnic, Rybí
a Bartošovic.
Naproti tomu Laudonova novojičínská liga základek, v níž hraje
sedm týmů ze čtyř místních škol, už spěje k závěru. Začala loni na
podzim a její velké finále bude na programu ve čtvrtek 27. června
v hale krytého bazénu v Novém Jičíně.

Turisté si užívali Český ráj
Vlasta Čejková
Týdenní zájezd do Českého ráje uspořádal v květnu Klub českých turistů z Nového Jičína. S kolegy z Příbora a Kopřivnice
a neregistrovanými příznivci turistiky z okolních měst a obcí jsme
křížem krážem prochodili řadu skalních měst.
Namátkou lze jmenovat Příhrazské skály, Drábské světničky
a Hruboskalsko s hradem Valdštejn a zámkem Hrubá Skála. Nevynechali jsme ani historická města Jičín, Turnov a Semily, zříceniny
hradů Trosky a Valečov, navštívili jsme hrad Kost, lovecký zámek
Humprecht v Sobotce, zámek Hrubý Rohozec a další. Také jsme
vystoupali na rozhledny na Hlavatici a Kozákově a prošli si malebnou Riegrovu stezku podél řeky Jizery.
Počasí nám přálo, takže jsme mohli obdivovat nádherně kvetoucí
a svěže zelenou přírodu. Prostě jsme si užili RÁJ se vším všudy.
Mimo posezení u táboráku s kytarou jsme uspořádali maškarní rej
a dva taneční večery. Fyzicky unaveni, ale psychicky nabití jsme se
po osmi dnech vrátili domů.
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Sportovní pozvánky
 Bezedné koše opět na náměstí
Na Masarykově náměstí proběhne v sobotu 15. června sedmnáctý ročník Streetballu. Za nepříznivého počasí se akce
uskuteční na zimním stadionu. Prezence začne v 8.15 hodin,
turnaj odstartuje v 9.00 hodin. Své síly změří týmy šesti věkových kategorií, včetně mužů, žen a mixů. Každý účastník obdrží
tričko, nejlepší družstva získají hodnotné ceny. Podmínkou účasti je zaplacení startovného. Více informací a přihlášky na
www.fokusnj.cz, přihlášky si lze osobně vyzvednout také v sekretariátu BC Nový Jičín a v budově SVČ Fokus. Registrovat se lze
i v den konání akce do 8.45 hodin.
 Zimák bude hostit Skate Cup
Třetí ročník halových skateboardových závodů s názvem Skate
Cup se koná 21. a 22. června na Zimním stadionu v Novém Jičíně. V pátek od 14.00 hodin změří síly skateboardisté do 15 let,
v sobotu od 13.00 hodin závodníci nad 15 let. Startovné bude
50 korun, pro mladší věkovou kategorii bude nutná přilba. V sobotu v 18.00 hodin akci zakončí koncert tří kapel.
 Jubilejní Bidolido Cup – přihlásíte se?
Desátý ročník turnaje v malé kopané Bidolido Cup 2013 se
uskuteční v sobotu 13. července od 9.00 hodin v areálu fotbalového hřiště ve Straníku. Utkají se v něm dospělé týmy, odpoledne svůj turnaj sehrají také žáci mladší devíti let. Za každé
družstvo nastoupí čtyři hráči v poli a brankář, připraveno může být
nejvýše osm náhradníků. Hrát se bude na travnatém fotbalovém
hřišti, rozděleném na čtyři hrací plochy. Startovné pro dospělé činí
1 000 korun za tým. Zaplatit ho je nutné do 30. června. Přihlášky
přijímá a bližší informace sdělí Jaroslav Kotas, telefon 774 916
684, e-mail jarda.kotas@gmail.com. Podrobnosti najdete také na
www.bidolidocup.kvalitne.cz.
 Kuželkáři hledají nové hráče
Je ti více než 10 let? Máš dostatek sebevědomí? Chceš něco
dokázat? Chceš-li zkusit sport, který je individuální, ale zároveň
týmový, máš jedinečnou možnost – přihlas se do našeho oddílu kuželek TJ Nový Jičín a zjisti, jaký jsi drsňák! Umožníme ti
pravidelný trénink, poskytneme odborné vedení zkušených hráčů
a do roka můžeš porovnávat své schopnosti s vrstevníky při mistrovských soutěžích. V kuželně u zimáku čekáme právě na tebe!
Proto seber odvahu a vytoč telefonní číslo 739 224 591. Nabídka
platí pro chlapce i děvčata, muže i ženy bez ohledu na vyznání
a politickou příslušnost.
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Fotosoutěž čtenářů – 27. kolo
Květnové příspěvky do soutěže obsahovaly téměř výlučně jarní motivy. Výběr námětů byl docela pestrý. Svědčí o tom i bodující snímky.

1. místo – Anton P
Poláček
oláček

2. místo – Antonín Vágner

3.. místo – Jan Kopera

1. místo s nejtěsnějším náskokem získal snímek Antona Poláčka, na kterém jistě každý pozná obnovené novojičínské nádraží a sousední
hotel, umocněný dramatickou oblohou v pozadí.
2. místo po minulém vítězství obsadil jeden z nejúspěšnějších dosavadních soutěžících Antonín Vágner.
3. pořadí získal za pohled na ulici Dolní Brána z bankovní budovy rovněž dlouhodobě úspěšný Jan Kopera.
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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