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Vážení spoluobčané,
Ve víru léta a koupání. Dnes, stejně jako v dávné minulosti.

vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,
nám přinese.
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Novojičínska
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,
jistě jste zaznamenali, že se od letošního března začalo měnit zbořeniště
po bývalé tabákové továrně. Haldy suti
zmizely a objevily se stavební stroje.
Jako historika mě velmi mrzí, že se budovy nepodařilo zachránit, ale nebudu
téma zbytečně politizovat a házet na
někoho vinu. Každý soudný občan má
jednoznačný názor.
Přestože areál patří soukromé firmě,
jsem v pravidelném kontaktu s investorem stavby, který začal realizovat první etapu svých záměrů. Podle jeho slov stavba probíhá
termínově podle plánu, takže, pokud nenastane nějaká mimořádná
situace, letos v listopadu se bude na místě bývalé tabačky otevírat
prodejna Interspar s obchodní galerií (obuv, hračky, elektronika,
lékárna atd.). V první etapě budou zastavěny dvě třetiny plochy.
Zbývající třetina by se měla zaplnit v příštím roce.
Zde bych uvítal výstavbu jakéhokoli hobby marketu, který v Novém Jičíně objektivně chybí. Toto investor deklaroval. A musím říci,
že jeho zástupci jsou si dobře vědomi ožehavosti tohoto tématu
pro novojičínské obyvatele i toho, jak politicky složité bylo vyjít jim
vstříc.
Nejsem příznivcem supermarketů, ale v situaci, kdy historické
budovy byly zbourány, je lepší mít v centru města nákupní středisko než rumiště. Navíc přinese některé nesporné klady. Nabídne
400 až 450 pracovních příležitostí. Ve městě přibude tolik žádaná
parkovací plocha. Nadzemní a podzemní parkoviště bude mít kapacitu 368 míst. Podle vyjádření společnosti, která stavbu realizuje,
její investice do první etapy přesáhne 500 milionů korun.
Podle dopravní studie by průjezdnost městem neměla být stavbou narušena. Do areálu se bude vjíždět ze dvou směrů - z ulice
Přemyslovců i z ulice Jeremenkovy. Pro zásobování bude samostatný vjezd. Investor stavby uzavřel smlouvu s našimi Technickými službami, které mají povinnost uklízet silnice, po kterých jezdí
technika ze stavby.
Vážení spoluobčané, věřím, že vše dopadne k naší, ale zejména
k vaší spokojenosti a areál bude pro Nový Jičín přínosem.
Jaroslav Dvořák

Radnice ocenila dárce krve
Marie Machková, tisková mluvčí
Na novojičínské radnici třetího června ocenili bezpříspěvkové
dárce krve. Starosta Jaroslav Dvořák poděkoval a drobný finanční
dárek předal osmnácti nositelům Zlaté Janského plakety za čtyřicet bezplatných odběrů a osmnácti majitelům Zlatého kříže II. a III.
třídy, kteří mají na kontě osmdesát a sto dvacet odběrů.

Mezi oceněnými byl Jaroslav Kubeša, jenž dosáhl 215 bezplatných odběrů a je nositelem nejvyššího vyznamenání - Zlatého kříže
I. třídy. „Daruji krev i plazmu. Pomáhám tím jiným, ale i sobě. Při
každém odběru si potvrdím, že jsem zdráv. Na zdejším transfuzním
oddělení je navíc bezvadný kolektiv. Dalším důvodem mého bezplatného dárcovství je víra, že až jednou budu potřebovat zachránit
život já, někdo mi to vrátí,“ svěřil se sedmapadesátiletý muž.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Padesátá osmá schůze Rady města Nový Jičín dne 29. května:
Radní vzali na vědomí informaci o programu Novojičínského léta
a přípravách městské slavnosti. Schválili hodnocení nabídek na rekonstrukci interiéru Beskydského divadla a vzali na vědomí výběr
dodavatele na výměnu oken v hotelu Praha. Schválili návrh zadávací dokumentace na opravu chodníků ve městě a doporučili zastupitelům vyčlenit peníze na pátou etapu stavby chodníku v Žilině.
Schválili zadávací dokumentaci k obnově mostu ve Straníku.
Padesátá devátá schůze Rady města Nový Jičín dne 10. 6.:
Rada města doporučila zastupitelům poskytnout zaplaveným
městům v Čechách finanční pomoc ve výši 60 tisíc korun (viz samostatná zpráva).
Šedesátá schůze Rady města Nový Jičín dne 19. 6.:
Rada města ocenila Janu Černou, Dagmar Golovou a Janu Volkovou za dvacetileté působení v Pečovatelské službě. Zároveň
jmenovala Martina Jakůbka ředitelem SVČ Fokus.
Osmnácté zasedání Zastupitelstva Nový Jičín dne 10. 6.:
Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí 30 tisíc korun Litoměřicím
a stejné částky Terezínu na částečné odstranění povodňových
škod. Souhlasili bez výhrad s hospodařením města v roce 2012.
Schválili zajištění peněz na spolufinancování a předfinancování
stavby cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice. Schválili vyhlášku
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz samostatná zpráva).

Občanská statistika – květen 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

24 187
22
15
7
3
4
1
26
17
18
21. 4. 1911
29. 9. 1913

Otázka pro...

Starosta Jaroslav Dvořák ocenil dobrovolného dárce Jaroslava Kubešu.
Foto: Marie Machková

„S oceňováním těchto lidí jsme začali loni a budeme v tom pokračovat,“ ujistil starosta. Předsedkyně oblastního sdružení Českého
červeného kříže Eva Tomášková připomněla, že na Novojičínsko
připadá nejvyšší počet bezplatných dárců krve z celého Moravskoslezského kraje.
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Petra Orsága,
ředitele Městského kulturního střediska Nový Jičín:
Proč je uzavřeno letní kino a jaký bude jeho další osud?
Museli jsme ho zavřít pro jeho neutěšený technický stav. Návštěvníkům hrozilo vážné nebezpečí zranění. Opravit zchátralý
areál by vyžadovalo hodně peněz. Druhotný problém představuje
zastaralá promítací technika. Pro mechanické promítačky dnes
už prakticky nejsou dosažitelné kopie filmů. Odpovídající technické vybavení pro digitální projekci by přišlo na více než dva
miliony korun. Projednáváme možnost promítání filmů prostřednictvím kočovných společností někde ve městě. Náklady na jedno představení by se pohybovaly okolo deseti tisíc korun. Přitom
loni jedno promítání v letním kině zhlédlo v průměru 29 diváků při
průměrné ceně vstupenky 80 korun. V současné době probíhá
statické posouzení letního kina. Jeho výsledek bude rozhodující pro další využití. Nyní se nabízí několik možností – od opravy
a rekonstrukce, umožňující využití k původnímu účelu a pro jiné
kulturní a sportovní aktivity, až po zrušení kina a vybudování další
části odpočinkové zóny.

Novojičínský zpravodaj
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Město ocenilo osobnosti
Marie Machková, tisková mluvčí
Město Nový Jičín opět ocenilo osobnosti za práci ve školství, kultuře a v sociální oblasti. Starosta Jaroslav Dvořák letos poděkoval
devíti pedagogům, dvěma osobnostem z oblasti kultury a dvěma
ze sociální sféry.

a dvě sprchy. Loni provozovatel osadil odpočinkovou travnatou
plochu novými slunečníky. Cena vstupného zůstává stejná, dospělí za celodenní lístek zaplatí 50 korun, děti do patnácti let 20 korun.
Po celé prázdniny bude venkovní bazén otevřen denně od 10.00
do 20.00 hodin.

E-aukce se lidem vyplatila
Marie Machková, tisková mluvčí
Elektronická aukce, jež proběhla třicátého května na novojičínské radnici, přinesla občanům více než dvacetiprocentní úsporu
nákladů za energie. Zdejší domácnosti ušetří za elektřinu v průměru 22,92 procenta a za zemní plyn 25,80 procenta. Soutěže
se zúčastnilo devět energetických společností. Její průběžné
výsledky mohli lidé sledovat na městském webu.
O nižší cenu zemního plynu usilovalo 145 domácností, z nichž
136 ušetří přes 20 procent nákladů. Na obdobnou úsporu v nákupu elektřiny dosáhlo 149 ze 201 zúčastněných domácností.
„Výsledek je velmi příznivý,“ zhodnotil Jan Nedvídek z firmy
e-Centre, jež aukci technicky zajišťovala. Do deseti dnů měla firma domácnosti informovat o jejich přesné úspoře. Nové smlouvy s dodavateli energií byly připraveny od poloviny června na
kontaktním místě na radnici.
„Během hodiny, kdy e-aukce probíhala, přihlášení lidé dosáhli
roční úspory několika tisíc korun. V červenci chceme zprostředkovat elektronickou aukci podnikatelům, po prázdninách zopakujeme soutěž na plyn a elektřinu pro občany,“ plánuje starosta
Jaroslav Dvořák.

Vedoucí odboru Oldřiška Navrátilová gratuluje oceněným pedagogům.
Foto: Marie Machková

„Všichni ocenění pracují nad rámec běžných povinností. Pomáhají dětem, starým a nemocným lidem a podílejí se na rozvoji města.
Žádné poděkování nečekají, o to víc si ho zaslouží,“ řekl starosta.
O Haně Davidové informujeme na jiném místě v souvislosti s dalším oceněním. Tak jako ona, chodí pomáhat do Domova Duha další
oceněná. dobrovolnice Darja Kuchařová. „Pomáhá starým ženám.
Jedna je upoutaná na lůžko, druhá je psychicky nemocná,“ doplnila Lucie Frantová ze sociálního odboru města. Ocenění za přínos
v kulturní oblasti převzali historik Jaroslav Zezulčík a Zdeňka Novotná, jež se zasadila o obnovení tradice vítání občánků na radnici.
Uznání za pedagogickou práci získali Jana Tošovská (ZŠ Komenského 66), Svatava Hajdová (ZŠ Komenského 68), Oldřich
Kletenský (ZŠ Tyršova 1), Zoja Mocková (ZŠ Jubilejní 3), Dagmar
Sochorová (ZŠ a MŠ Dlouhá 54), Josef Baláš (Střední škola technická a zemědělská), Jiřina Nováčková a Jan Bobek (oba Mendelova střední škola) a Božena Varajová (ZUŠ).

Spotřebitelé mají ombudsmana
Marie Machková, tisková mluvčí
Na novojičínské radnici začal v květnu působit takzvaný spotřebitelský ombudsman. Zaměří se zejména na pomoc seniorům
oklamaným obchodníky například na předváděcích akcích. Službu
vykonávají pracovníci kontrolního a správního oddělení odboru živnostenský úřad, který sídlí v budově na Divadelní ulici 8.
„Máme za sebou první případy, kdy jsme bezplatně a rychle pomohli občanům, kteří se domáhali svých spotřebitelských práv.
Poradenství poskytujeme už od vzniku našeho odboru, tedy více
než dvacet let. Nyní jsme svou činnost lépe propojili s dalšími organizacemi, které se danou problematikou zabývají,“ uvedl vedoucí
odboru Stanislav Bartoň.
Kontakty na pracovníky Kontrolního a správního oddělení najdete
na webových stránkách města www.novyjicin.cz v části „podnikatel“, v levém sloupci jako informace živnostenského úřadu.

Koupaliště zahájilo sezonu
Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínský venkovní bazén zahájil letní sezonu. Před otevřením bylo nutné vyčistit jeho vanu a po zimě vyměnit velkou část
keramické dlažby. U bazénu přibylo nové nerezové brouzdaliště

Novojičínský zpravodaj

Výsledky první dražby energií

Změny v místním poplatku
Dagmar Veličková, kancelář úřadu
Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo na červnovém zasedání novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Proti dosavadní vyhlášce přináší tyto hlavní
změny:
 sazby místního poplatku (za provádění výkopových prací
10 korun, umístění stavebních zařízení 10 korun a umístění skládek
5 korun za každý započatý čtvereční metr a den)
 úlevy a osvobození od místního poplatku (osvobozeno již
není užívání veřejného prostranství při odstraňování havárie inženýrských sítí. Nově se poplatek neplatí, nepřesáhne-li jeho výše
200 korun, a dále, užívá-li veřejné prostranství vlastník pozemku.
Osvobozeno je také užívání veřejného prostranství za účelem
umístění stavebních zařízení, skládek a provádění výkopových
prací (vyjma inženýrských sítí) souvisejících s opravami a technickým zhodnocením budov po dobu nejvýše 60 dnů. Nově se místní poplatek nevybírá za užívání veřejného prostranství za účelem
umístění skládek (mimo skládek odpadu), například zeminy, štěrku
nebo uhlí, nepřesáhne-li doba užívání 24 hodin.
 předmětem poplatku není vyhrazení trvalého parkovacího
místa na veřejném prostranství.
Více informací najdete na www.novy-jicin.cz v aktuálním zpravodajství.
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Šetřete se Senior slevenkou!

Chtějí dotaci na cyklostezku

Novojičínský zpravodaj
Výhody takzvané Senior slevenky mohou nově využít obyvatelé
Nového Jičína o okolních obcí, starší 55 let a těžce zdravotně postižení.
„Jedná se o ucelený systém slev a výhod ze všech oblastí, které
se života dříve narozených dotýkají. Zejména jde o zdravotnictví,
lázeňství, lékárny, služby, ubytování, stravování, cestování, kulturu, sport a volný čas. Poskytovatelé služeb a prodejci nabízejí
držitelům karet slevy od 5 do 50 procent,“ říká koordinátor Ivan
Sekanina o projektu, jehož nositelem je Rada seniorů Moravskoslezského kraje.
Senior slevenka stojí 100 korun a platí do konce roku 2014. Senioři z Nového Jičína a okolí ji už nyní seženou v pokladně Muzea
Novojičínska. „Často ji svým prarodičům či rodičům kupují vnuci
a děti,“ poznamenal Sekanina.
V současné době využívají Senior slevenky stovky lidí z celého
Moravskoslezského kraje, elektronicky si ji pořídili senioři rovněž
z Kyjova, Chomutova a Děčína.
Počet poskytovatelů slev se z počátečních šedesáti během necelých dvou měsíců zvýšil na sto čtyřicet, v červenci jich patrně
budou dvě stovky.
Podrobnosti o projektu a databázi poskytovatelů najdete na webu
www.seniorslevenka.cz.

Marie Machková, tisková mluvčí
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice podal žádost
o dotaci na její stavbu v trase bývalé železniční trati, kterou před
čtyřmi lety zničila povodeň a České dráhy ji následně zrušily.
Předpokládané náklady na stavbu 9,7 kilometru dlouhé trasy činí
dvaatřicet milionů korun. Pětaoamdesát procent může pokrýt dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Zbývajících patnáct procent plus náklady, jež nelze hradit z dotace,
musejí členové svazku zaplatit z vlastních prostředků.
„Cena zahrnuje také stavbu odpočívadel s mobiliářem nebo
i zhotovení cyklomap. Nákladné jsou zejména rekonstrukce mostů, přes které stezka povede. Jsou ve špatném technickém stavu
a je třeba uzpůsobit je novému provozu,“ uvedla Ivana Kovaříková
z odboru majetku, rozvoje a investic.
Projekt je nutno předfinancovat. Svazek obcí nebude muset investovat z vlastních zdrojů celých dvaatřicet milionů, ale pouze
jedenáct milionů. Novojičínští zastupitelé schválili, že tuto sumu
vyčlení ze svého rozpočtu Nový Jičín.
„Uvedené částky se zřejmě sníží po výběru dodavatele. Veřejnou
zakázku vyhlásíme v létě, aby při získání dotace mohla stavba bezodkladně začít,“ zdůraznila Kovaříková. Zda svazek obcí se žádostí
o dotaci uspěl, bude zřejmé letos v říjnu.

Veletrh přilákal tisíce lidí
Marie Machková, tisková mluvčí
Na XIV. veletrhu Novojičínska ve dnech 25. a 26. května prezentovalo své produkty a služby osmasedmdesát vystavovatelů
z regionu. Zřejmě kvůli špatnému počasí však byla v areálu zimní-

Na radnici přivítali občánky
Na novojičínské radnici proběhlo pátého června další vítání občánků. Miminka i jejich rodiče pozdravil starosta Jaroslav Dvořák
(na snímku), který jim i jejich rodinám popřál zdraví a šťastný domov. Kulturní program zajistil flétnový soubor žáků ze Základní
školy Komenského 66. Červnové vítání nových občánků do života bylo letos už třetí. Od počátku roku tady přivítali třiašedesát
dětí.
Text a foto: Marie Machková, tisková mluvčí

Pomoc zatopeným obcím
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitelé Nového Jičína schválili finanční pomoc Litoměřicím
a Terezínu, zasaženým povodní. Každé město dostalo na účet
třicet tisíc korun. Peníze radnice vyčlenila z rozpočtové rezervy.
Ještě předtím Nový Jičín prostřednictvím dobrovolnické organizace
ADRA poslal do Prahy pět set lahví s dezinfekcí a prostředky proti
plísním.
Radní Nového Jičína se rovněž zapojili do humanitární sbírky,
kterou vyhlásila místní Charita. „Každý člen rady města věnuje dva
tisíce korun. Nakoupíme za ně hygienické potřeby, čisticí prostředky, pracovní pomůcky a další věci, které lidé potřebují při odstraňování následků povodní,“ upřesnil starosta Jaroslav Dvořák.
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Na veletrhu se představilo také Návštěvnické centrum.
Foto: Marie Machková

ho stadionu, kde se akce tradičně koná, o něco nižší návštěvnost
než v minulém roce. Veletrh s nabídkou potravinářského, zdravotnického, stavebního, oděvního, sportovního, zahradního a bytového zboží navštívilo přibližně pět a půl tisíce lidí. Jeho součástí byla
i módní přehlídka a ukázka práce kadeřníků a vizážistů. V doprovodném programu vystoupili hudebníci i divadelníci. Návštěvníci si
mohli prohlédnout také hasičskou techniku.

Téma: Strategický plán
Marie Machková, tisková mluvčí
První veřejná setkání k připravovanému strategickému plánu
města na léta 2014 až 2020 se konala v Novém Jičíně. Šestého
června o něm diskutovali občané, o pět dnů později podnikatelé.
Zástupci radnice je seznámili s hlavními cíli plánu, lidé zároveň
mohli přinášet své podněty. „Dokument nastaví směry rozvoje ve
všech důležitých oblastech a bude řešit témata, která se dotknou
kvality života zdejších obyvatel. Město proto dává všem zájemcům
z řad veřejnosti příležitost zapojit se do jeho příprav,“ zdůraznila
Ivana Kovaříková z odboru majetku, rozvoje a investic.
Nový Jičín aktualizuje strategický plán rozvoje města od začátku
roku. Kromě veřejných setkání, jež budou dále pokračovat, radnice
uspořádala dotazníkové šetření, které skončilo třicátého čevrna.
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Velká ekosoutěž zná výherce

Loučka oslavila 690 let

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Slavnostní vyhodnocení Velké ekosoutěže 2013 proběhlo čtyřiadvacátého května v kině Květen. V soutěži, kterou pořádaly město
Nový Jičín, Středisko volného času Fokus a Technické služby, žáci
nosili do svých škol vyřazené elektrospotřebiče.
Podpořit je mohly veřejnost a firmy tím, že nefunkční spotřebiče odevzdaly v separačním dvoře a výsledek nechaly připsat na
konto oblíbené základní školy. Učastníci soutěže předali k dalšímu
využití 3 070 kusů elektrozařízení, která by jinak skončila nejspíše
na skládce.
V Základní škole Tyršova vyhrála 5. C se 247 kusy, před 3. A
(199) a 4. B (176), v Základní škole Komenského 66 zvítězila 6.
A (386), následována 2. A (344) a 2. B spolu s 5. A (obě 105).
V Základní škole Komenského 68 si nejlépe vedla 7. B (183), před
2. B (111) a 7. A (45). Nejpilnějším sběračem byl Ondřej Paušman
ze 2. A Základní školy Komenského 66 (253), soutěž škol vyhrála
Komenského 66, druhá skončila Tyršova a třetí Komenského 68.

Jaroslav Kotas
Městská část Loučka oslavila patnáctého června 690. výročí
první zmínky o založení této původní obce. Oslavy trvaly celý den
a odehrávaly se na několika místech. Členové zdejšího osadního
výboru je připravovali půl roku.

Vstříc sociálním službám
Daniela Susíková, koordinátor komunitního plánování
V rámci projektu Nový Jičín – vstříc sociálním službám připravujeme čtvrtý Den sociálních služeb, spočívající v prezentaci poskytovatelů nejen sociálních služeb působících na území města.
Akce proběhne 11. září od 10.00 do 16.00 hodin na Masarykově
náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky činnosti více než
dvou desítek poskytovatelů a na bohatý doprovodný program. Den
sociálních služeb pořádá město Nový Jičín za finanční podpory Evropského sociálního fondu - Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost – a státního rozpočtu ČR.
V Novém Jičíně nyní hodnotíme naplňování Komunitního plánu
sociálních služeb a služeb souvisejících na léta 2012 – 2015. Činnost čtyř pracovních skupin se zaměřuje na rodinu, zdravotně postižené, seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením. Uvítáme aktivní zapojení dalších občanů, kteří tak budou moci ovlivnit strukturu
a kvalitu sociálních služeb v našem městě. Případní zájemci se mohou přihlásit u koordinátora komunitního plánování Daniely Susíkové, telefon 556 768 338, e-mail: dsusikova@novyjicin-town.cz.

Město mělo nejlepší stánek
Radka Bobková
Návštěvnické centrum Nový Jičín získalo ocenění za nejlepší
stánek na pátém Veletrhu průmyslového dědictví a důlní turistiky,
který se uskutečnil na konci května v polském Zabrze.
Veletrhu se zúčastnili vystavovatelé z Evropy, ale též z Tunisu
a Peru. Návštěvníkům nabídl prezentační akce, například degustace krajových specialit, koncerty, řemeslné a naučné dílny či workshopy. Nový Jičín představil doprovodný program zaměřený na letošní oslavy 700 let města. Zahrnoval znalostní soutěže a tvořivou
dílnu pro děti s mobilní zkoušírnou a ukázkou výroby klobouků.

Součástí oslav jubilea Loučky byla mše v místním kostelíku.
Foto: Jaroslav Kotas

Po pátečním úspěšném tanečním večeru v hospůdce u Konvičků se na osmdesát, převážně „starousedlíků“, sešlo v kostelíku
sv. Anežky České na mši svaté. Za účasti starosty Jaroslava Dvořáka a místostarostky Blanky Faluši ji celebroval farář starojické
farnosti Petr Dokládal.
Poté se u kostelíku konal slavnostní ceremoniál spojený s proslovem starosty, položením věnce k památníku založení Loučky
a vystoupením Sextetu Pohoda. Předseda osadního výboru Jaroslav Kotas ve svém přípitku popřál Loučce vše nejlepší do dalších
let. Členky Českého svazu žen a Klubu seniorů přidaly výborné koláčky a perníky se symbolem jubilea. Dopolední program završilo
otevření výstavky dobových dokumentů Loučky v Orlovně.
Odpoledne již patřilo zábavě pro všechny generace. V areálu
u chovatelů probíhal dětský program Vítězslava Černocha. Líbilo se
i vystoupení děvčat Pole dance, koncert kapely B band a zejména
večerní program zpěvačky Heidi Janků. Zábavu pro děti navštívilo
okolo sto padesáti lidí, celkový počet návštěvníků oslav pořadatelé
odhadli na pět až šest set.
Za restaurací Koruna se zejména mladí lidé bavili nejprve při
vystoupení country skupiny Flám, kterou vystřídala novojičínská
rocková „legenda“ Věšák. Tečkou za krásným večerem, jehož se
zúčastnilo na tři sta lidí, byla diskotéka v Muzic Clubu Koruna.
Ke zdárnému průběhu slavnosti přispěla úzká spolupráce s městem i jeho finanční podpora. Poděkování patří také Ivě Pollakové
z odboru školství, kultury a sportu městského úřadu, městské policii, Technickým službám města a všem spolupořadatelům.

Bohdan Chvátal stoletý
Marie Machková, tisková mluvčí
Sté narozeniny oslavil dvaadvacátého
května Bohdan Chvátal z Domova Paprsek v Novém Jičíně. K životnímu jubileu mu
blahopřál také starosta Jaroslav Dvořák.
„Je neuvěřitelné, jak je vitální a jaká z něj
čiší pozitivní energie. S takovým člověkem
je radost si povídat a být v jeho blízkosti,“
uvedl starosta.
Bohdan Chvátal se narodil ve Vídni. Po
maminčině smrti odjel s tatínkem do Znojma. Od roku 1940 pracoval v Brně, později
se přestěhoval do Nového Jičína. V DomoFoto: Marie Machková
vě Paprsek žije šest let. „Je velice zručný. Přípitek s oslavencem.
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Donedávna šil na šicím stroji, rámoval zrcadla. Teď vyrábí různé obrázky. Je společenský, miluje dechovku,“ prozradila ředitelka
Jana Kuchajdová.
Dobrou náladou jubilant zářil i během oslavy. Přítomné bavil svým vyprávěním. „Víno
je lék. Klidně bych se v něm utopil,“ vtipkoval
během přípitku.
Přestože v jeho životě byly i smutné chvíle,
na které vzpomíná se slzami v očích, bolest
dokázal vždy překonat úsměvem. „Mám rád
život a lidi, proto jsem na světě šťastný,“
svěřil se oslavenec.
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Soutěžili o Pohár starosty

Hosty v Evropském parlamentu

Pavel Sedlář
Sedmý červen patřil v Novém Jičíně sportu. Přes pět set žáků
z pěti základních škol se zúčastnilo Poháru starosty 2013. Soutěžili
v celkem třinácti disciplínách, například v atletice, basketbalu, flor-

Kateřina Geryková, členka zastupitelstva dětí a mládeže
Na pozvání europoslankyně Zuzany Brzobohaté jsme jako členové Národního parlamentu dětí a mládeže měli na konci května
možnost navštívit Evropský parlament ve Štrasburku. Podělili jsme
se o tuto možnost s výherci soutěže „Demokracie očima mladých“
a se zájemci, kteří napsali motivační esej na téma Proč jsem
v parlamentu.
Asistenti europoslankyně nás provedli historickými památkami a přidali mnoho důležitých i zajímavých informací o městě.
V Evropském parlamentu nás zástupce pro styk s veřejností Pavel Černoch seznámil s fungováním Evropského parlamentu. Poté
jsme se podívali na právě probíhající zasedání. Využili jsme možnosti překladu a rozuměli, o čem poslanci jednají. Odpoledne jsme
si prohlédli město, večer následovala projížďka lodí, která nám
představila historické památky z jiného pohledu. Večeřeli jsme se
Zuzanou Brzobohatou a ptali se jí na spoustu věcí, které nás v tu
chvíli napadly.

Klienti dílen měli premiéru

Vítězná škola letos získala zbrusu nový Pohár starosty.
Foto: Marie Machková

Gabriela Lhotská, vedoucí střediska
Klienti sociálně terapeutických dílen Slezské Diakonie – Effatha
Nový Jičín měli prvního června premiéru. V Kopřivnici poprvé veřejně vystoupili se svým maňáskovým divadlem. S vlastními maňásky a kulisami zahráli zhruba dvaceti dětem pohádku o Červené
Karkulce.

balu, jízdě zručnosti, malé kopané, plavání a vybíjené. Absolutním
vítězem se stala Základní škola Jubilejní. Kromě finanční odměny
a dalších cen získala zbrusu nový putovní pohár, který bude mít
v opatrování do příštího ročníku. Druhé místo obsadila Základní
škola Komenského 66, třetí byla Základní škola Tyršova.

Poznávali Londýn a Paříž
Tereza Jelínková, žákyně
V Základní škole Tyršova nám nabídli poznávací zájezd do Londýna a Paříže. Poznávací zájezdy jsou většinou otrava, přesto se
pětačtyřicet dětí ze druhého stupně rozhodlo, že pojede.
Stálo to za to. Za šest dní jsme viděli mnoho neuvěřitelných věcí,
například Eiffelovku či obraz Mony Lisy v Paříži nebo korunovační
klenoty v Londýně. Také jsme si zkusili svou angličtinu v londýnských rodinách. Vždy nás pobavilo, když jsme se nemohli domluvit.
I když nám počasí nepřálo, památky nám neutekly. Stihli jsme toho
moc. Zájezd byl náročný, ale bezvadný.

Jubileum Zdeňka Fiedlera
Vlasta Čejková
Devadesáté narozeniny oslavil prvního června Zdeněk Fiedler,
bývalý dlouholetý předseda a čestný člen odboru Klubu českých
turistů v Novém Jičíně.
V roce 1963 jeji zvolili do funkce předsedy, kterou vykonával dvaatřicet let. Pod jeho vedením získal odbor turistiky Zlatou plaketu.
Deset let pracoval jako předseda okresního svazu turistiky, byl
spoluzakladatelem lyžařského oddílu a jedním z iniciátorů výstavby vleku na Svinci. Pro Tělovýchovnou jednotu Nový Jičín zajistil
v roce 1967 zakoupení chalupy na Skurečené, která dodnes
slouží členům Klubu českých turistů i dalším zájemcům. Řadu
let byl hospodářem oblastního výboru Klubu českých turistů
Severomoravského kraje. Je cvičitelem 2. stupně pěší turistiky
a mototuristiky.
Za svou činnost získal mnoho ocenění, například Veřejné uznání I. stupně za zásluhy o rozvoj Československé tělesné výchovy
(1983), Čestný titul Mistr turistiky (1986), Veřejné uznání s medailí
v oblasti metodické a organizační pro Klub českých turistů a českou turistiku (1994) i nejvyšší turistické ocenění - Čestný odznak
Vojty Náprstka za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj české
turistiky (č. 75). V roce 1988 byl mezi deseti nejlepšími sportovci
TJ Nový Jičín a v roce 2008 obdržel čestný titul Rytíř sportu.
Oslavenci přejeme k životnímu jubileu hodně zdraví a štěstí.
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Klienti dílen dokáží velké věci – třeba hrát loutkové divadlo.
Foto: Gabriela Lhotská

Sobě i druhým tím dokázali, že smyslem života není jen brát, ale
i dávat, že mohou být užiteční a že dokáží velké věci – dokonce
hrát divadlo. Vystoupení mělo velký úspěch a naše divadlo jede
dál. Svými představeními potěšíme další děti i naše kamarády ze
sociálních zařízení. Rádi bychom vyčarovali úsměv na tváři všem,
kteří to potřebují.

Hana Davidová je Dobrá duše
Lenka Hájková, dobrovolnické centrum ADRA
V Novém Jičíně žije čerstvá držitelka titulu Dobrá duše. Sedmdesátiletá dobrovolnice Hana Davidová ho získala na konci května
ve stejnojmenném celostátním projektu, jehož cílem je zlepšit péči
o seniory, dlouhodobě pobývající v domovech a jiných zařízeních.
Hana Davidová se organizovanému dobrovolnictví věnuje třetí
rok. Pravidelně navštěvuje „své“ muže-seniory v domovech Slunovrat v Ostravě a Duha v Novém Jičíně. Obě zařízení trvale spolupracují se sdružením ADRA, které ji k dobrovolnictví oslovilo.
„Ocenění jsem oslavila s dcerou a vnučkou. Takovou velikánskou květinu jsem neměla ani na svatbě. Netušila jsem, že pro nás
v Praze připraví takovou slávu,“ přiznala překvapená žena. Práce
dobrovolníků si v novojičínském Domově pro seniory Duha velmi
cení. „Je to osobní a citová záležitost. Pro naše uživatele je velkým
přínosem,“ potvrzuje ředitelka Dana Jančálková.
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Školáci v roli dobrovolníků

Pohádkový les s Ještěrkami

Marie Machková, tisková mluvčí
Žáci páté třídy Základní školy Tyršova se rozhodli věnovat volný
čas seniorům a lidem se zdravotním postižením, žijícím v místním
Domově Duha. Vyzkoušeli si práci dospělých dobrovolníků, kteří
personálu pomáhají pečovat o klienty.

Jana Holišová, vedoucí oddílu
Prvního června se konal Pochod okolím Nového Jičína. Jeho
součástí byla krátká trasa pro rodiče s dětmi, která končila v kamenném divadle na Skalkách. Na děti tady čekal Pohádkový les
plný her, soutěží a pohádkových bytostí.
Členové Turistického oddílu mládeže Ještěrky ho připravovali několik měsíců. Přichystali kostýmy a rekvizity, vymysleli hry a připravili marcipánové medaile. Disciplín bylo několik. U pana krále děti
skládaly pohádkové puzzle, u vodníka a víl lovily rybičky a barevné
pentle, u čertice překonávaly lanovou lávku a skákaly v čertovském
pytli. Na konci pohádkové trasy čekala vodnice s malým vodníkem
Míšou a rozdávali odměny.

Pohlazení a hezké slovo často znamenají více než zdravotnická péče.
Foto: Marie Machková

S nápadem udělat radost starým a nemocným lidem přišli sami
školáci. „V keramické dílně vyrobili malé kloboučky generála Laudona a společně je odnesli obyvatelům domova,“ řekla třídní učitelka Ulrika Kovářová-Bezděková.
Podle ředitelky domova děti obstály na výbornou. „Dokázaly
babičkám a dědečkům vyplnit čas. Popovídat si, chytit za ruku
a naslouchat často znamená víc než nejlepší zdravotnická péče,“
chválila školáky Dana Jančálková.
Spokojení byli také žáci. „V naší třídě jsou děti se sociálním znevýhodněním a speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou velmi vnímavé a citlivé, pohlazení a hezké slovo jsou pro ně velmi cenné,“
doplnila třídní učitelka.
Školákům se v domově tak líbilo, že si již domluvili další návštěvu. „S paní učitelkou jsme se dohodli, že pro naše klienty a školáky
připravíme opékání buřtů nebo besídku s hudbou a písničkami,“
dodala Jančálková.

Vládci nebes jsou z papíru
Martina Kovačiková, Simona Segeťová, Elen Orlíková
Až do celostátního finále soutěže v hodu papírovou vlaštovkou na
dálku se probojovaly děti z družiny při Základní škole Komenského
66. Soutěž Vládce nebes pořádal časopis ABC. Školního kola se
zúčastnilo na sedmdesát žáků. Vyhrál Lukáš Kalich ze druhé třídy
výkonem 28,20 metru.
Později přišla z redakce časopisu zpráva, že naši žáci obsadili
mezi 483 školami z celé republiky třetí místo. Následovalo pozvání
na oslavy Dne dětí v Praze-Holešovicích, které se konaly prvního
června. Jejich součástí bylo velké finále soutěže Vládce nebes.
V něm Marek Nižňanský obsadil čtvrté místo, Matyáš Holáň skončil
osmý a Lukáš Kalich devátý.

Děti oslavily svůj svátek
Dana Dokládalová, Jaroslav Perútka
Také letos proběhly ve školkách Dny dětí s Fokusem, tentokrát
s názvem Sportovní zoo. Předškoláci plnili úkoly u zvířátek na patnácti stanovištích. Za odměnu dostali sladkosti, diplomy a památeční fokusácké zvířecí placičky, které byly velmi vítanou novinkou.
Oslavy vyvrcholily Velkým dnem dětí. Kvůli nevyzpytatelnému
počasí se program konal pod střechou Fokusu. Skákací hrad pořadatelé netradičně napustili ve velkém sále a stal se tak dvojnásob
vyhledávanou atrakcí. Na akci přišlo dvě stě dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Mohli si projít všechny prostory Fokusu, kam mnozí
mladí rodičové zavítali vůbec poprvé.
Dětský svátek oslavili také v městské části Žilina. Navzdory počátečnímu dešti si ho užívalo přes šedesát dětí v doprovodu dospělých. Letošní program byl myslivecký, bohatý na ukázky a soutěže.
Kromě toho se děti mohly povozit na poníkovi, projet v kočáře nebo
zhlédnout ukázky policejní a hasičské techniky. Jako dárek dostaly
balíček a balonek.
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K čarodějnicím, které vařily pavoučí polévku, vedl dlouhý tunel.
Foto: Jana Holišová

Den začal špatným počasím a děti, které vše připravovaly, už ani
nevěřily, že bude lépe. Nakonec se oteplilo, přestalo pršet a celá
akce proběhla ke spokojenosti všech.

V přírodě bylo dětem prima
Vlasta Foltová
Na sto devadesát žáků Základní školy Komenského 68 se v letošním školním roce vystřídalo na pobytech v přírodě. Pobytu na
čerstvém vzduchu, poznávání přírody a sportování si užívali na Sůkenické, ve Chvalčově a Starých Hamrech.
I když počasí nebylo vždy příznivé, pro každý turnus se podařilo
připravit poutavý program. Děti poznávaly historii i současnost navštívených míst, bavily se při maškarních rejích a táborácích, soutěžily při olympiádách. Mezi třeťáky ve Starých Hamrech přišli lesníci
se zajímavým programem o lese, součástí pobytu ve Chvalčově
byly návštěvy poutního místa na Svatém Hostýně a zoologické zahrady v Lešné.
Na Sůkenické, hluboko v lesích a vysoko v horách, se školáci
zaměřili na poznávání přírody. Nedaleká rozhledna ale přivítala
pouze některé z nich, protože počasí ne vždy přálo výhledům na
vrcholky Beskyd.
Pobyty v přírodě v květnu a červnu pořádalo také Středisko volného času Fokus. Během šesti turnusů se ve Velkých Karlovicích,
na Horní Bečvě i ve Všemině vystřídalo tři sta padesát žáků základních škol Tyršova, Komenského 66 a v Kuníně.

Z grantu cvičili první pomoc
Radmila Vrbková, odborná vyučující
Zdravotnická sekce Mendelovy střední školy získala letos od
města Nový Jičín grant na výcvikový program první pomoci pro
žáky osmých a devátých tříd zdejších základních škol. Děti ze
škol Komenská 68, Komenská 66 a Tyršova si tak mohly prakticky nacvičit poskytování první pomoci při bezvědomí, úrazech nebo
krvácení, učily se ošetřit zlomeniny a jiná poranění a také, jak oznámit nehodu a přivolat pomoc. Seznámily se rovněž se složkami
integrovaného záchranného systému. Pro žáky i učitele je tento
projekt přínosem. Škola díky němu zakoupila nové pomůcky pro
výuku první pomoci.
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Rodáci, osobnosti
a čestní občané
Karel Chobot
Každé město má své slavné osobnosti, rodáky, svázané duchovními pouty s kořeny svého původu. I Nový Jičín jich má celou řadu.
Mnohé jsme znovu objevovali po roce 1990, protože v historickém
kontextu dějinného vývoje jejich jména zakryla politická clona.
A přece se Nový Jičín v 19. století může chlubit slavnými jmény
výtvarných umělců, kteří se tu narodili a při svém životním uměleckém příběhu získali evropský věhlas. Malířská rodina Bergrů Anton (1798 - 1867), Ignác (1822 – 1901) a Julius (1850 - 1902)
- se rozsáhlým výtvarným dílem nesmazatelně zapsala do dějin
malířství na Moravě.
Všichni tři se narodili v Novém Jičíně. Dva z nich zůstali rodnému
městu věrni po celý život. Pouze Julius Berger, který jako jediný
z nich dosáhl akademického výtvarného vzdělání, žil většinu života
ve Vídni. V letech 1881 až 1887 tam působil jako profesor ve škole
uměleckých řemesel a od roku 1887 až do své smrti jako profesor
na Akademii výtvarných umění. Na Moravu, do Brna či Nového
Jičína, se ale často vracel.
Bravurně vládl štětcem Eduard Veith (1858 – 1925), absolvent
Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni. Jeho rozsáhlé dílo v podobě
fresek či obrazů nalézáme ve Vídni, Bukurešti, Paříži, Berlíně, ale
také Ostravě, Praze a pochopitelně v rodném Novém Jičíně. Vyzdobil zde sídla rodiny Hückelů, významných podnikatelů ve výrobě klobouků a mecenášů umění.
Hugo Baar (1873 - 1912), jeden z nejnadanějších moravských
malířů, zachytil ve svých obrazech poezii krajiny, zvláště Kravařska. Anton Kolig (1886 - 1950), možná nejvýznamnější evropský
moderní tvůrce, Korutaňan svou volbou, neboť již před první světovou válkou opustil Nový Jičín, žije dále v obrazech uložených ve
sbírkách prestižních galerií a muzeí ve Štýrském Hradci, Salzburgu, Vídni či Ostravě a Novém Jičíně.
Franz Barwig (1868 - 1931), rodák z Šenova u Nového Jičína, se
svým sochařským a řezbářským dílem stal symbolem Kravařska,
což mimo jiné stvrdil nejznámějším sousoším kravařských sedláků,
zdobícím kašnu novojičínského náměstí. Od roku 1968 mají identické dílo v Ludwigsburgu, kde po roce 1945 našlo nový domov
mnoho původních německých obyvatel Nového Jičína.
Evropa dílo oněch tvůrců dodnes obdivuje, přitom často netuší,
že je zrodila Morava a Nový Jičín. Jejich tvorba přežívá v novojičínských muzejních depozitářích, kde o ni v šedesátých letech minulého století pečoval český výtvarník, akademický malíř Oto Zelenka.
Skvosty německých rodáků chránil před nepřízní doby a snažil se
je alespoň příležitostně zpřístupnit. Jako by tím navazoval kontakty
mezi zdánlivě odešlým uměním staré doby a tím současným.
Po roce 1945 se rodina výtvarníků rozrostla o další jména - Břetislava Janovského, talentovaného, předčasně zesnulého Miroslava Sopucha, Karla Kordiovského, Petra Řezníčka. Sochařskému
umění se upsali manželé Soňa a Jan Zemánkovi. Jejich dílo je známé nejen v Novém Jičíně, ale zhlédli je na výstavách v Rakousku,
Itálií a Německu.
Manželům Zemánkovým se na novojičínské Základní umělecké
škole podařilo soustředit množství mladých talentů, oceňovaných
na zahraničních přehlídkách. Pětice jmen vyniká: Šárka Hyklová,
Petra Zemánková, Kateřina Škarková, fotografka Kateřina Šrámková-Bliss a Jan Droščák.
Tak jako manželé Zemánkovi vychovávají nadějné talenty, působí přirozeným inspirujícím způsobem významný grafik a držitel řady
evropských ocenění, novojičínský rodák Josef Válek. Jeho rukopis
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nacházíme u Josefa Šamaje nebo Milana Matouše, takže můžeme
hovořit o Válkově mistrovské škole.
Ale nejen výtvarné umění se těší významnými osobnostmi či
rodáky. Připomeňme, že život plný dobrodružství prožili rodák ze
Žiliny u Nového Jičína Carl von Schwarz, svobodný pán – baron
(1817 - 1898), úspěšný podnikatel a zakladatel ve své době věhlasné vídeňské stavební firmy. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato
s historií a vývojem rakouské železnice. Nový Jičín ho jmenoval
čestným občanem, neboť v letech 1879 - 1880 postavil městskou
lokální dráhu z Nového Jičína do Suchdolu nad Odrou.
Dalším rodákem – dobrodruhem byl cestovatel a mořeplavec
Eduard Orel (1841 - 1892), mimo jiné objevitel Země císaře Františka Josefa. Podobně páter Dominik Bilimek, vlastním jménem Adolf
Joseph (1813 - 1887), který se zúčastnil výpravy císaře Maxmiliána
do Mexika, aby zde pomohl založit a řídit Národní muzeum.
JUDr. Julius Sebastian von Newald, advokát, rytíř, comthur
Řádu rakouského císaře Franz-Josefa s hvězdou (1824 - 1897) se
úspěšně věnoval advokacii, od roku 1864 byl členem městské rady
Vídně a v roce 1878 jej zvolili starostou v té době c. k. říšského
hlavního rezidenčního města Vídně. Tuto funkci vykonával do roku
1882.
Neméně významným rodákem je jeho starší bratr Johann (1817
- 1886), lesník a sběratel mincí. V roce 1881 ho jmenovali konzervátorem c. k. ústřední komise pro umělecké a historické památky
v Dolním Rakousku. Newaldovy zásluhy o numismatiku ocenil vídeňský Club der Münz und Medaillenfreunde, když v roce 1895
vydal jeho portrétní medaili.
Také významný rakouský herec Fred Liewehr, celým jménem
Alfred Rudolf Johann Liewehr (1909 – 1993), se narodil v Novém
Jičíně, podobně jako Alfred Neubauer, světově proslulý v oblasti
automobilových závodů, v nichž díky zcela novým metodám řízení
závodních stájí dovedl značku Mercedes Benz k mnoha světovým
prvenstvím.
Jiný novojičínský rodák Peter František Ritter von Rittinger (1811
– 1872), rakouský technik a horní inženýr, je autorem mnoha zlepšovacích návrhů důlních strojů a báňské techniky. Stal se světovou
autoritou v oboru úprav uhlí. V roce 1855 uvedl do provozu svůj
vynález – tepelné čerpadlo. Tento moderní způsob vytápění patří
ve světě k velmi rozšířeným, protože je šetrný vůči životnímu prostředí.
V roce 1873 se v Novém Jičíně narodila Božena Benešová, spisovatelka a básnířka. Na její odkaz navazovali spisovatelé moderní doby – spisovatel a vlastivědný pracovník JUDr. Miloslav Balaš
a další novojičínský rodák Jaroslav Merenda. Nelze opomenout
rodinu Krylů, symbol poctivé práce tiskařů krásných tisků, kteří
v Novém Jičíně působili od srpna 1909.
Česká knihtiskárna Kryl a Scotti, patřící mezi nejlepší tiskařské závody Československé republiky před druhou světovou válkou, musela ukončit svou činnost po mnichovském paktu v září 1938. Celá
dynastie Krylů se i s tiskárnou kvapem přestěhovala do Kroměříže,
kde se narodil Karel Kryl (12. 4. 1944 Kroměříž – 3. 3. 1994 Pasov,
pochován v Praze), nejznámější člen rodu, básník, písničkář, hudební skladatel, v emigraci spolupracovník rozhlasové stanice Svobodná Evropa, symbol revoltující mládeže nejen roku 1968. Dětství
a mládí prožil ve městě rodových kořenů, Novém Jičíně, kam se
vrátil při koncertování v Československu po listopadu 1989.
Max Mannheimer (1920), rovněž novojičínský rodák, čestný občan města Nového Jičína, jeden z posledních členů kdysi početné
novojičínské židovské náboženské obce, žije dnes v Německu.
Jeho životní příběh je téměř zosobněním mnoha podobných příběhů židovských osudů, blízkých antickým tragédiím.
Ervín Bártek (1927 - 2000), čestný občan města Nového Jičína,
založil a dlouhá léta umělecky vedl pěvecký sbor Ondráš, byl zakladatelem a prvním předsedou Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, dlouholetým členem a sólistou Pěveckého sdružení
moravských učitelů, ale též pedagogem, nadšeným propagátorem
hudební výuky ve školách, vlastivědným pracovníkem milujícím přírodu a památky.
Dalším významným rodákem je prof. Václav Ptáček (1930), rovněž čestný občan města, skladatel, pedagog a bravurní muzikant.
Podobně jako Ervín Bártek, Jaroslav Štindl, Miroslav Tyrala a Olga
Janovská patří mezi skvělé osobnosti hudební historie našeho města po roce 1945. Působil v pěveckém sboru Ondráš jako zástupce
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uměleckého vedoucího, pomáhal Ervínu Bártkovi v jeho úsilí vytvořit
z amatérského pěveckého sboru renomovaný sbor uznávaný vysokou profesionalitou doma i za hranicemi. Sám pak v roce 1967 založil jiný fenomén novojičínského hudebního života, dětský pěvecký
sbor Ondrášek, zářící dnes pod taktovkou Josefa Zajíčka (1961).
Marie Bělíková (1941) se sice narodila v nedalekém Příboře, ale
s Novým Jičínem je spjatá celým životem. Od roku 1970 zde působí jako učitelka a zakladatelka mnoha dětských pěveckých sborů.
Snad nejznámější byl sbor Jitřenka při Základní škole Bohuslava
Martinů, dnes Základní škole Jubilejní. V Ondráši zpívala Marie Bělíková od roku 1965. Sólová vystoupení se sborem jí Ervín Bártek
svěřil až v roce 1977, ovšem hned na mezinárodní soutěži v rakouském Spittalu.

Po úmrtí Ervína Bártka vedla s Karlem Monsportem pěvecký sbor
Ondráš. Podobně i její manžel Jaroslav Bělík (1934), středoškolský
profesor, amatérský fotograf, dokumentarista, modelář, radioamatér, místopředseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, na
rozdíl od své choti novojičínský rodák, je svým dílem bezesporu významná osobnost našeho města. Zanícením pro rodné město, jeho
dějiny, kulturu a další rozvoj tu právem náleží i dlouholetý starosta
Nového Jičína Pavel Wessely.
Mezi nejmladší současné osobnosti města můžeme zařadit historika a odborného muzejního pracovníka PhDr. Jaroslava Zezulčíka, Pavla Bártka, ředitele Beskydského divadla, nebo Petra Orsága, tvůrce městských slavností - novodobého fenoménu Nového
Jičína po roce 1990.

Objevení Ostrova Eduarda Orla a Prorokova mysu
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Je červenec – léto a téměř každý
obyvatel našeho města se nejraději vidí na sluníčku u vody, u grilu
s vůní lahodného pokrmu nebo na
procházce kvetoucí a vonící krajinou. Najdou se však nadšenci,
kteří si léto spojují s adrenalinem
a překonáváním hranic lidských
možností. A bylo tomu tak i v dávné minulosti – v tomto případě
v poslední čtvrtině devatenáctého
století.
V roce 1872 se za finanční podpory majitele nedalekého klimkovického panství Hanse hraběte
Wilczka uskutečnila rakousko-uherská expedice. Za cíl si vytkla
Eduard Orel.
Foto: Muzeum Novojičínska objevit Severní pól a zvláště kratší
cestu na americký kontinent. Vůdčími osobnostmi výpravy byli Julius Payer, rodák z českých Teplic, a Carl Wayprecht. Ke čtyřiadva- Polární expedice v zajetí ledu z díla Eduarda Orla.
Foto: Muzeum Novojičínska
cetičlenné posádce a skupině odborníků patřil také novojičínský rodák Eduard Orel (*5. 8. 1841 Nový Jičín – †5. 2. 1892 Miramare).
místa tohoto velkého souostroví, včetně jednoho z ostrůvků – Ostrov Eduarda Orla. Jeden mys nese přívlastek Prorokův, na počest
novojičínského děkana a významného vlastivědného pracovníka
Josefa Proroka (*28. 2. 1823 Moravská Třebová – †4. 4. 1889
Nový Jičín).
Následovalo podrobné zkoumání pevniny se zdejší faunou. Julius Payer vše pečlivě zakresloval a dokumentoval všechny události. Bohužel, polární zima si vyžádala oběti na životech. V drsném
klimatu zahynul 16. března 1874 strojník Ota Kříž, který si již na počátku výpravy přinesl na palubu počínající tuberkulózu. Jeho druhové jej pohřbili na jednom z nově objevených kusů zmrzlé země
– Wilczkově ostrově.
V květnu 1874 opustili loď a vydali se na jih. V srpnu dosáhli po
strastiplné cestě na záchranných člunech pobřeží Nové Země. Odtud je ruská velrybářská loď přeplavila no norského přístavu Vardö,
Skupinová fotografie členů polární expedice. Foto: Muzeum Novojičínska
z něhož Eduard Orel poslal do rodného Nového Jičína telegram
Nebyl to žádný začátečník. Po dobu své aktivní činnosti se zú- o svém přežití a objevu nové krajiny. Po dvouleté cestě a návratu
častnil několika důležitých služebních povinností, například roku do Rakouska–Uherska roku 1874 přivítali členy expedice ve Vídni.
1866 slavné vítězné námořní bitvy u ostrova Visu nebo roku 1869 Eduard Orel poté zamířil referovat o výpravě do svého rodiště.
Adrenalinové dobrodružství? Nemožné dnes zopakovat? Samootevření Suezského průplavu. Dalšími členy posádky polární expedice byli poručík Gustav Matouš Brosch (Gustav Brosch), rodák zřejmě, že ano. Osobnost Eduarda Orla si zaslouží následovníky
z Chomutova, strojník Ota Kříž (Otto Krisch), pocházející z Pačla- nejen v této oblasti, ale i v dalších jeho aktivitách. Jako zámecký
vic u Kroměříže, a topič Josef Calasanzský – Pospíšil (Josef Pos- hejtman na Miramare u Terstu společně s kustodem tamního muzea a rovněž rodákem z Nového Jičína Dominikem Bilimkem se
pischill) z Přerova.
podílel na rozsáhlé vědecké činnosti. Podpořil nejen novojičínské
Polární expedice i s naším lodním praporčíkem a druhým palubmuzejnictví, ale také školství. Zdejší reálce věnoval množství příroním důstojníkem Eduardem Orlem vyplula z Bremerhavenu na pa- dovědných exponátů, které jsou dodnes součástí přírodovědných
roplachetním škuneru Viceadmirál Tegetthoff v červnu 1872. Od kabinetů.
pobřeží Norska škuner zamířil směrem do Severního ledového
Město Nový Jičín si osobnost našeho rodáka připomnělo během
oceánu, kde zůstal uvězněn v sevření ledu a postupně driftoval městských slavností v roce 2011. Letos opět bude náš slavný rosměrem k pólu. Ke konci srpna 1873 se na obzoru objevilo ne- dák tématem oslav 700 let první písemné zmínky o Novém Jičíznámé souostroví, jež v listopadu téhož roku dostalo jméno Země nu. Česko-norské kulturní fórum si vzpomínkovou akcí v Oslu a ve
Františka Josefa.
Vardö počátkem září připomene členy polární výpravy původem
Julius Payer při mapování Země Františka Josefa došel až na z nynější České republiky. Osobnosti, jež před 140 lety při expedici
82°05‘ severní šířky. Souběžně dostala jméno nově zmapovaná Julia Payera a Carla Wayprechta objevily Zemi Františka Josefa.
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Jarní taneční scéna

Puellae et Pueri na cestách

Karel Chobot
Jarní taneční večery základní umělecké školy se staly tradičním
obohacením a nezbytnou součástí uměleckého života našeho
města. Dva letošní koncerty se uskutečnily v beznadějně vyprodaném Beskydském divadle.

Karel Dostál, sbormistr
Druhý červnový týden strávili členové středoškolského pěveckého sboru Puellae et Pueri na turné v německém Altensteigu, francouzském Épinalu a anglickém Londýně.
Koncertní vystoupení po náročných přesunech autobusem publikum vždy nadšeně přijalo. Nejprve nás přivítali v Altensteigu
u družebního sboru Christophorus-Kantorei. Německé rodiny se
o naše zpěváky výborně postaraly.

Taneční vystoupení hýřila nadšením i barvami.

Foto: Lada Poulová

Hýřily taneční poezií v provedení žáků všech ročníků školy. Vítězilo nadšení, talent, erudice, vynikající scénické nápady a kouzelná
choreografie učitelek Anity Vahalové, Zuzany Hubíkové, Venduly
Hyklové, Miluše Macíčkové, Hany Zapletalové a především Ilony
Rudelové. Na vystoupeních absolventů druhého stupně se o choreografii tvůrčím způsobem podělili samotni žáci.
Nadšenému publiku se líbilo vše, každá skladba se pokoušela
o dokonalost pohybu a hudby. Diváci odměnili nadšeným potleskem úvodní koláž To máme mládež, roztomilé Motýlky i přesvědčivou hudební koláž Ryby, rybky, rybičky. Podobně výstižné byly
skladby Kuželky, Manufaktura, Afrika a Konečná vystupovat, v níž
David Rajnoch geniálně doprovodil přímý tanec se záznamem videa. Oběma večery kultivovaně slovem doprovázel Jan David.

Muzea uzavřela partnerství
Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska
Slavnostním podpisem smlouvy o partnerství v Paláci krakovských biskupů v Kielcach stvrdily tamní Muzeum Narodowe a Muzeum Novojičínska na konci května svou dosavadní spolupráci.
Obě strany se dohodly na vzájemné podpoře činnosti v kultuře,
cestovním ruchu, propagaci a mezinárodní výměně, včetně projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Muzea mají podobnou
strukturu, vyvíjejí odbornou činnost v humanitních i přírodovědných
oborech a provozují muzea a památníky mimo své hlavní sídlo.

Koncert v partnerském Épinalu – šokované publikum a potlesk vestoje.
Foto: Michal Toman

Následující den jsme předvedli duchovní repertoár v našem partnerském městě Épinal. Náš výkon zdejší posluchače vskutku šokoval, na závěr aplaudovali vestoje. Kulturní atašé Jacques Grasser
studenty ochotně provedl historickým centrem a seznámil je s originálními postupy při odkrývání zašlých dějin.
Z Francie je to jen kousek trajektem do Doveru. Přes Stonehenge
a Salisbury jsme zamířili do Londýna. Neodradilo nás ani typické
anglické počasí se zataženou oblohou a stálým mrholením, spletité
linky metra či přísně vyhlížející strážci památek. Pod trojstěžníkem
Cutty Sark jsme uspořádali malý koncert, pak jsme se vydali k Big
Benu a Westminsteru.
Suma sumárum: krásný trip a povedené koncerty. Městu Nový
Jičín, kterému děkujeme za podporu akce, jsme ostudu neudělali
– ba právě naopak! Můžeme na sebe být pyšní.

Knihovna bude mít dovolenou
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
Městská knihovna v Novém Jičíně na Husově ulici 2 bude
od 22. července do 2. srpna uzavřena. Důvodem je čerpání řádné dovolené. V uvedené dny bude mimo provoz také areál dětského hřiště u knihovny. Půjčovní doba v oddělení pro děti a mládež
bude o prázdninách od pondělí do pátku, vždy od 8.30 do 11.00
a od 12.00 do 15.00 hodin. Od 22. července do 2. srpna bude
i toto oddělení uzavřeno.

Klub rodáků a přátel města

Ředitel partnerského muzea Robert Kotowski přebírá symbolický dar - kopii
veduty Nového Jičína.
Foto: Muzeum Narodowe v Kielcach

Muzeum Narodowe v Kielcach zapůjčilo Muzeu Novojičínska
cenné sbírkové předměty na výstavu Městské opevnění a boje
o Nový Jičín, jež nyní probíhá v Žerotínském zámku. Je to hlavní
výstava letošní turistické sezony, která je ve znamení 700 let města
Nového Jičína.
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Zveme všechny členy a příznivce
na přednášku PhDr. Karla Chobota s názvem Z historie židovské obce v Novém Jičíně, která
se uskuteční ve středu 10. července v 17.00 hodin v klubových prostorách na Baště městského
opevnění. Jde o dokončení letošní akce Pamatuj! – Remember!,
připomínající události ze 7. na 8. března 1944, kdy bylo v koncentračním táboře Osvětim–Birkenau během jediné noci v plynových
komorách zavražděno 3 792 nevinných mužů, žen a dětí, následně
10. až 12. července téhož roku 6 500 lidí. Zároveň zveme na prohlídku novojičínských kostelů po dokončených stavebních obnovách, spojenou s výkladem. Sraz bude ve středu 17. července
v 16.00 hodin v klubovně na Baště.

Novojičínský zpravodaj
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Turisté se znovu vydali pěšky i na kole okolím Nového Jičína
Vlasta Čejková
Tradiční pochod Okolím Nového Jičína pořádal prvního června
oddíl turistiky TJ Nový Jičín ve spolupráci s městem. Pěší mohli vybírat mezi trasami od osmi do pětadvaceti kilometrů, cyklisté mohli
absolvovat čtyřicet nebo sedmdesát kilometrů.
Přes deštivé počasí se pochodu zúčastnilo 158 lidí, z toho 44 dětí.
Převažovali turisté z Nového Jičína a okolních obcí, přijeli ale také
z Ostravy, Kopřivnice, Příbora a dokonce i z Mostu.
Všechny pěší trasy vedly přes kamenné divadlo, kde „tomíci“
z oddílu Ještěrky připravili pro děti pohádkový les se soutěžemi
a lanovou dráhou. Zde trasa pro nejmladší účastníky končila sladkou odměnou, cenou a diplomem. V areálech Skalky a Čerťák
skauti přichystali soutěže.
Pěší cesty vedly i méně známými místy, kam mnohý Novojičíňák zavítal prvně. Bohužel, kvůli dešti nebyly výhledy do krajiny
tak krásné jako vloni. Cíl pochodu byl v penzionu Lamberk, kde
příchozí obdrželi diplom. K poslechu a tanci hrála cimbálová mu- Na start do Smetanových sadů přišlo na sto šedesát turistů.
Foto: Ivan Čejka
zika Radhošť.

Hledají věci z Velké války
Česká televize připravuje ke stému výročí první světové války dokumentární cyklus Raport o Velké válce. Staňte se jeho spolutvůrci
a poskytněte dokumentaristům deníky, dopisy, fotografie a další
památky vašich dědečků – vojáků, kteří se zúčastnili bojů. Pátrejme společně s historiky po jejich osudech. Pište na adresu: Velká válka, Česká televize, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava, e-mail:
velkavalka@ceskatelevize.cz.

Pozvánka
 Hudební výlet do niterních krajin duše
Multiinstrumentalista a autor scénické, meditační a filmové
hudby, vystupující pod jménem Maok, uspořádá v pátek
19. července v 19.00 hodin koncert na hradě Starý Jičín.
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč. Vstupenky lze
koupit v prodejně Bylinka (1. patro domu U Jelena na Masarykově
náměstí) a v kavárně Stará pošta.

Programy
Tel: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstavy:
 Do pátku 16. srpna - Stará pošta
• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENŮ
FOTOKLUBU PŘÍBOR

Poodří na snímku Rudolfa Jarnota.

Repro foto: MKSNJ

 Do pátku 30. srpna v hodinách pro veřejnost - Městská knihovna
• VŠUDYKDE • Výstava fotografií Ludmily Karlíkové z míst, která navštívila, fotila a má ráda.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 9.00 – 11.00, 14.30 – 17.00
Novojičínské léto:
 Pátek 5. července v 19.45 hod. - Masarykovo náměstí • METROPOLIS (SK) & My10PLANETS • Rockový dvojkoncert.
 Neděle 7. července v 16.00 hod. – zahrada Nové Slunce • DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA NOVÝ JIČÍN
 Pátek 12. července ve 20.00 hod. – zahrada Nové Slunce • BLUE
SUGAR • Pohodový večer s blues rockovou kapelou a dobrým pivem.
 Pátek 19. července ve 20.00 hod. - Masarykovo náměstí • POZDNÍ
SBĚR • Koncert rockové kytarové kapely s bluesovými základy
 Sobota 27. července v 18.00 hod. - amfiteátr Skalky • JIČÍNFEST
• Dvanáct kapel na dvou pódiích, noční free style show na BMX. Vstupné
40/70 Kč. Více na www.jicinfest.cz.
Připravujeme:
Pátek 2. srpna ve 20.00 hod. - Masarykovo náměstí • THE SPANKERS - ve stylu pop/reggae. • Koncert české reggae-pop kapely.
 Pátek 9. srpna ve 20.00 hod. - Masarykovo náměstí • STO ZVÍŘAT
• Koncert legendární ska kapely.

Novojičínský zpravodaj

KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014
Jazyky
 Angličtina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Němčina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Italština pro dospělé 1., 2., 3. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Španělština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Francouzština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Nově:
 Latina pro dospělé 1. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Ruština pro dospělé (začátečníci, příprava k maturitě, obchodní
ruština)
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Něco navíc
 Kurz znakové řeči pro začátečníky
(25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz znakové řeči pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Kurz hry na kytaru
(28 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně)
Informace a přihlášky na výše uvedených kontaktech, na mobilu
733 165 448 a e-mailudomitrova@mksnj.cz.

Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
Předplatné 2013/2014

Skupina A
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ (opera) - Slezské divadlo Opava
NETOPÝR (opereta) - Moravské divadlo Olomouc
BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ podle aktuální nabídky
CHARLEYOVA TETA - Východočeské divadlo Pardubice
DÁMA S KAMÉLIEMI - Divadlo A. Dvořáka Příbram
NA ÚTĚKU - Divadlo Ungelt Praha
Předplatitelská skupina B
PO ZKOUŠCE - Divadlo V Řeznické Praha
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ - Divadlo Na Jezerce Praha
CENA ZA NĚŽNOST - AP Prosper Praha
KRÁLOVA ŘEČ - Divadlo Pod Palmovkou Praha
RACEK - Dejvické divadlo Praha
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Předplatitelská skupina D
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ! - AP Prosper Praha
FIGAROVA SVATBA – Klicperovo divadlo Hradec Králové
POLOOBLAČNO - Naivné radošinské divadlo Bratislava
KDYBY TISÍC KLARINETŮ (muzikál) - Slovácké divadlo Uherské Hradiště
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! – Divadlo Kalich
Předplatitelská skupina P
ŘEK ZORBA (muzikál) - Městské divadlo Zlín
SOUKROMÝ SKANDÁL - Studio DVA Praha
JEZINKY BEZINKY - Městské divadlo Brno
ŘÍMSKÉ NOCI - Agentura Harlekýn Praha
Předplatitelská skupina S (začátky v 18.00 hod.)
TŘI STRÁŽNÍCI - UA Pierrot Uherské Hradiště
JEŠTĚRKA NA SLUNCI - Divadlo V Řeznické Praha
MANDARINKOVÁ IZBA - Divadlo Wüstenrot Bratislava
POSLEDNÍ ROMANCE - Divadlo Ungelt Praha
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY - Městské divadlo Mladá Boleslav
Kruh přátel hudby
JIŘÍ BÁRTA – violoncello, TEREZIE FIALOVÁ – klavír
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa, VILÉM VEVERKA – hoboj
KVARTETO APOLLON
DUO TERES (kytara, housle)
TRIO LA MUSICA (flétna, lesní roh, klavír)
JANÁČKOVA FILHARMONIE Ostrava
MARTIN KASÍK – klavír
AFFETTO vokální kvarteto, MARTIN JAKUBÍČEK – varhany
Předplatitelská skupina Rolnička
pohádky pro děti předškolního věku (malý sál)
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA - Divadlo Anfas Praha
ZA DEVATERO HORAMI - Divadlo Radost Brno
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - Divadlo loutek Ostrava
PEC NÁM SPADLA - Divadlo Paravánek Brno
Předplatitelská skupina Čtyřlístek
pohádky pro děti mladšího školního věku
O VLKU A KŮZLÁTKÁCH - Slezské divadlo Opava
TARZAN – KRÁL DŽUNGLE - Moravské divadlo Olomouc
NÁMOŘNICKÁ HISTORIE - Naivní divadlo Liberec
KOCOUREK MODROOČKO – Divadlo loutek Ostrava
Prodej předplatného v pokladně divadla od 20. srpna.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.
cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Pondělí 1. července - středa 3. července v 18.00 hod. •
BLING RING: JAKO VIPKY • 2D • Parta školáků z Hollywoodu vykrádá domy slavných lidí. Celebrity/krimi. Do 12 let nevhodné, 90 min.,
titulky.
 Pondělí 1. července - středa 3. července ve 20.00 hod. • RYCHLE
A ZBĚSILE 6 • 2D • Stará parta si to rozdá s konkurenční bandou zlodějů v Londýně. Akční/krimi/thriller. Do 12 let nevhodné, 130 min., titulky.
 Čtvrtek 4. července – neděle 7. července v 18.00 hod. • JÁ,
PADOUCH 2 • 3D • Může být napravený padouch ještě zábavný?
Animovaná komedie. Mládeži přístupno, 98 min., dabing.
 Čtvrtek 4. července - neděle 7. července ve 20.00 hod. • OSAMĚLÝ JEZDEC • 2D • Divoká jízda plná překvapení a skvělého humoru s Johnny Deppem a Armie Hammerem. Western/akční/dobrodružný.
Do 12 let nevhodné, 151 min., titulky.
 Pátek 5. července - neděle 7. července v 16.00 hod. • JÁ, PADOUCH 2 • 2D • Synopse filmu a podrobnosti viz výše.
 Pondělí 8. července - středa 10. července v 17.00 hod. • MUŽ
Z OCELI • 2D • Superman - jeden z nejuznávanějších superhrdinů
všech dob. Akční/fantasy. Do 12 let nevhodné, 148 min., titulky.
 Pondělí 8. července - středa 10. července ve 20.00 hod. • HURÁ
NA FRANCII • 2D • Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ovcí z Taboulistanu. Aby se svět o jejich malé zemi dověděl, dostanou za úkol zničit
Eiffelovku. Komedie. Do 12 let nevhodné, 97 min., titulky.
 Čtvrtek 11. července – pátek 12. července v 18.00 hod. • ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE • 2D • Velké filmové dobrodružství
Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka. Animovaný/rodinný. Mládeži přístupno, 100 min., česky.
 Čtvrtek 11. července - neděle 14. července ve 20.15 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
přístupno, titulky.
 Sobota 13. července - neděle 14. července v 18.00 hod. • STÁŽISTI • 2D • Dva kamarádi, kteří přijdou o práci, se pokusí získat místo
ve společnosti Google. Komedie. Mládeži přístupno, 119 min., dabing.
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 Pondělí 15. července – středa 17. července v 18.00 hod. • PAŘBA NA TŘETÍ • 2D • Impozantní závěr celosvětově úspěšné trilogie
o chaosu a špatných rozhodnutích. Akční komedie. Do 12 let nevhodné, 100 min., titulky.
 Pondělí 15. července – středa 17. července ve 20.00 hod.
OSAMĚLÝ JEZDEC • 2D • Synopse filmu a podrobnosti viz výše.
 Čtvrtek 18. července – pátek 19. července v 18.00 hod. • UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY • 2D • Už když byl Mike Wazowski malé
monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. Animovaná
komedie. Mládeži přístupno, 109 min., dabing.
 Čtvrtek 18. července – neděle 21. července ve 20.15 hod.
• REVIVAL • 2D • Nová komedie Alice Nellis nabitá humorem
a hudbou. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Marián
Geišberg jako kamarádi, jejichž rocková skupina se rozpadla, a kteří se
rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Česká komedie. Do 12 let
nevhodné, 116 min., česky.
 Sobota 20. července - neděle 21. července v 18.00 hod. • UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY • 3D • Synopse filmu a podrobnosti viz výše.
 Pondělí 22. července - středa 24. července v 18.00 hod. • PODFUKÁŘI • 2D • Tak nějak by to vypadalo, kdyby Dannyho parťáci uměli
kouzlit. Krimi/komedie. Mládeži přístupno, 116 min., titulky.
 Pondělí 22. července - středa 24. července ve 20.15 hod. •
POD SVÍCNEM • 2D • Dlouho očekávaný film Stevena Soderbergha.
V hlavních rolích excelují Michael Douglas a Matt Damon. Životopisný/
hudební. Do 15 let nepřístupné, 118 min., titulky.
 Čtvrtek 25. července - neděle 28. července v 17.00 hod. • WOLVERINE • 3D • Nejslavnější hrdina ze ságy X-Men se podívá do současného Japonska. Sci-fi/dobrodružný. Do 12 let nevhodné, 136 min.,
titulky.
 Čtvrtek 25. července - neděle 28. července ve 20.00 hod. •
WOLVERINE • 2D • Synopse filmu a podrobnosti viz výše.
 Pátek 26. července – neděle 28. července v 15.00 hod. • KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ • 2D • Tvůrci Doby ledové a Ria odhalují neobyčejný, pod povrchem skrytý svět v animované dobrodružné
komedii. Mládeži přístupno, 102 min., dabing.
 Pondělí 29. července - středa 31. července v 18.00 hod. • JÁ,
PADOUCH 2 • 3D • Synopse filmu a podrobnosti viz výše.
 Pondělí 29. července – středa 31. července ve 20.00 hod. •
R.I.P.D.-URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ • 2D •
Jednotka složená z mrtvých mužů zákona, kteří jsou na Zemi, aby odvedli na „druhou stranu“ nebožtíky, kterým se tam nechce. Akční/komedie/krimi. Do 12 let nevhodné, titulky.

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.
Otevírací doba: úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
9.00 – 16.00
neděle

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!
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.
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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.

...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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Placená inzerce

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

1 STRANA

190x259 mm

190x128 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

1/3 STRANY

93x125 mm

1/4
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

Štefan APJAR
����������
�����������������
������������������������������
���������������������������
��������������������

Nabízíme:

- spr��������������������������������������������������
- ���������������������������������������������������������
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Ploutvaři jsou ve finále

Našim cyklistům se daří

Simona Klapcová, KVS Laguna
Velkým úspěchem uzavřeli ploutvaři Klubu vodních sportů Laguna Nový Jičín kvalifikaci Světového poháru. Z polských Gliwic,
kde proběhlo čtvrté kolo, přivezli sedm zlatých, pět stříbrných a tři
bronzové medaile.
Z předních míst v soutěžích týmů i jednotlivců postoupili do finále, které bude v září hostit švýcarská Ženeva. Případnou finálovou
účast svých zástupců bude klub teprve řešit, nyní hodnotí skvělé
výsledky účastníků polského závodu.
Kromě juniorských reprezentantů se o ně postaral také Jakub Jarolím. Mezi muži poprvé vystoupal na stupně vítězů. Disciplínu sto
metrů pod vodou s tlakovou lahví dokonce vyhrál v novém osobním
rekordu 35,17 vteřiny. „Čeká mě ještě finále mistrovství světa. Do
něj bude nutné čas hodně srazit,“ uvědomuje si Jarolím.
Výtečně si vedla ploutvařka Klára Křepelková. Vyhrála všechny tři individuální disciplíny a přidala bronz ve štafetě juniorek na
4 krát 100 metrů. Kvarteto Křepelková, Lenka Kokešová, Martina
Hanzelková a Veronika Rosová v ní časem 3:04,14 minuty vytvořilo nový český rekord. Rosová navíc přivezla z individuální soutěže
bifinářek kompletní sadu medailí.
Ještě lépe si vedla štafeta juniorů ve složení Ondřej Dofek, Lukáš
Fojtík, Tom Zelík a Jiří Maňásek, která obsadila druhé místo. Maňásek a Dofek si kromě toho připsali několik vítězství v soutěžích
jednotlivců.

Jiří Novotný
Pro novojičínskou cyklistickou stáj Team Forman Cinelli byl tradičně prvním vrcholem sezony etapový závod Košice - Tatry - Košice. Závod se odehrával pod taktovkou Dukly Trenčín, které dokázal konkurovat pouze náš Petr Hudeček. V úvodní etapě obsadil
sedmé místo, ve druhé se posunul na hodnocenou šestou příčku
a v poslední etapě se mu podařilo toto umístění uhájit.

Fotbaloví benjamínci zlatí

Začátek sezony zastihl naše cyklisty ve skvostné formě.
Foto: archiv Team Forman Cinelli
Druhého června se konal Slezský pohár v Bohumíně na klasickém okruhu v Dolní Lutyni. Na start Memoriálu Jana Ferdyna se
postavilo šest našich závodníků. Vyhrál Matěj Brož, který získal
také jednu průjezdní prémii.
Na tento úspěch Team Forman Cinelli navázal na závodech Batovianska galuska v Partizánském. Na závodníky čekalo šest okruhů o celkové délce sto kilometrů. Již ve druhém kole se podařilo
ujet trojici “Cinelli” závodníků. Tento únik jim vydržel až do cíle.
Závod vyhrál Adam Kožušník, na druhém místě se umístil Petr Hudeček a třetí příčku obsadil Matěj Brož.
Po úspěchu v Partizánském se tým přesunul do Šenkvice na další kolo Slovenského poháru. I zde byly barvy Team Forman Cinelli
vidět. Zasloužil se o to Ondřej Fierla, který vybojoval šesté místo.

Alena Rajskupová
O tom, že v Novém Jičíně vyrůstá generace fotbalových nadějí,
se mohl přesvědčit každý, kdo osmého června navštívil fotbalový
turnaj mladších přípravek O pohár starostky města, který se konal
ve sportovním areálu SK Hranice.

Co zápasník, to medaile
Kamil Škarka, trenér
Všech osm mladých novojičínských zápasníků, kteří se koncem
května zúčastnili v Brně otevřeného mistrovství Jihomoravské oblasti, dosáhlo na cenný kov. Domů přivezli pět zlatých a tři bronzové medaile.

Fotbaloví benjamínci přivezli z turnaje v Hranicích zlaté medaile.
Foto: Mário Rajskup

Turnaje mladých fotbalistů, narozených v roce 2005 a mladších,
se kromě novojičínských borců zúčastnilo dalších devět týmů,
například SK Hanácká Slavia Kroměříž či Juventus Bruntál. Naši
benjamínci se probojovali do finále, ve kterém se utkali s fotbalisty
MFK Frýdek-Místek. V něm svému soupeři oplatili porážku 0:4 ze
základní skupiny, když nepříznivě se vyvíjející stav 1:3 otočili na
konečných 4:3.
Jako odměnu za předvedený výkon dostali zlaté medaile, krásný
pohár a drobné pamlsky. Vedle celkového vítězství si náš útočník
Ondřej Táborský odnesl cenu pro nejlepšího hráče turnaje. Společně s ním se na turnajovém prvenství podíleli Jan Bárta, Sebastian
Dědík, Any Imider, Kamil Kedroň, Daniel Koleček, Radko Kubík,
Ondřej Kvita, Filip Merenda, Ondřej Rajskup a David Tůma. Velkou
radost z vítězství svých svěřenců měl i trenér František Merenda.

Novojičínský zpravodaj

Lopatkové vítězství Dominiky Dostálové nad soupeřkou z Brna.
Foto: Kamil Škarka

První místo vybojovali Natálie Švrčková (přípravky do 26 kg),
Daniel Baron (mladší žáci do 35 kg), Tomáš Graňák (mladší žáci
do 42 kg), Tomáš Čambal (kadeti do 53 kg) a Dominika Dostálová (kadetky do 48 kg). Bronz brali Ondřej Dobiáš (přípravky do
35 kg), Daniel Fencik (mladší žáci do 45 kg) a Tomáš Kyjaňa (kadeti do 53 kg).
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Fotosoutěž čtenářů – 28. kolo
Neobvykle velký počet fotografujících připravil hodnotitelské pětce nelehký úkol. Přibylo několik nových účastníků soutěže, a tak bodovalo
rekordních deset snímků. Výsledek hodnocení je nakonec takový:

1. místo – Antonín Vágner

2. místo – Jan P
Poláček
oláček

3. místo – Richard Gabriel
3

1. místo získává Antonín Vágner za záběr známého, ale zajímavě pojatého motivu.
2. místo připadlo Janu Poláčkovi, který nás svým snímkem upozorňuje na zajímavý zadní trakt domů na Havlíčkově ulici.
3. místo náleží Richardu Gabrielovi za snímek zachycující stále se rozmáhající rodinnou zástavbu v prostoru pod Skalkou.
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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