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V muzeu otevřeli unikátní výstavu o Velké válce
Více informací na straně 6.

Foto: Ladislav Šmitke

Červen 2014

Slovo starosty

Venkovní bazén v nové sezoně

Vážení spoluobčané,
dalším velkým investičním projektem,
který Nový Jičín za několik týdnů spustí,
bude rekonstrukce krytého bazénu. Od
svého otevření v roce 1975 prošel několika menšími opravami či inovacemi.
K nejrozsáhlejší rekonstrukci dojde letos
v létě.
Vede nás k ní velmi neuspokojivý
stav střešní konstrukce. Ocelovou konstituci zasáhla koroze, poškozené jsou i železobetonové střešní
panely. Střecha celkově vykazuje výrazná lokální poškození a deformace.
Další oblast problémů představuje neekonomická konstrukce
střešního pláště, u níž dochází k úniku tepelné energie. Z posudků
vypracovaných odbornými firmami vyplynulo, že je nutná nejen celková rekonstrukce střechy, ale že je nezbytné provést energetická
opatření – inovovat protipožární systém, elektrorozvody a vzduchotechniku či vyměnit osvětlení.
Radní a zastupitelé posuzovali několik variant možné opravy bazénu i způsobů jejího financování. Rekonstrukce nakonec proběhne
takzvanou EPC metodou, která zaručuje snížení nákladů na provoz
zařízení a garantuje výši úspor bez přímé jednorázové investice města. Náklady na projekt budou rozloženy v čase a částečně hrazeny
z dosažených úspor.
Podle projektových rozpočtů přijde oprava střechy na dvaačtyřicet
milionů korun. Dalších necelých šest milionů investujeme do technologií, které zajistí co nejvýraznější snížení energetické náročnosti
objektu. Předpokládáme však, že optimálním nastavením hodnoticích kritérií v zadávacím řízení se podaří předpokládané investiční
náklady snížit.
Abyste měli kompletní informace, nastíním harmonogram tohoto
významného investičního projektu:
25. dubna – začalo zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb s garantovaným výsledkem.
26. května – uplynula lhůta pro podání nabídek. Pro výběr poskytovatele jsme uplatnili jednací řízení s uveřejněním – tento druh zadávacího řízení umožňuje jednání s uchazeči o předložených nabídkách.
Jednání povede komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Hodnoticím kritériem není jen cena, ale i výše úspor.
Do 30. června – měla by být uzavřena smlouva o dílo s vítězným
uchazečem. Do tří kalendářních dnů po podpisu smlouvy by mělo
začít plnění zakázky.
Do 30. září – musejí být hotová energetická opatření spočívající
v rekonstrukci střechy, aby mohl začít provoz krytého bazénu.
Do 31. prosince – bude provedena rekonstrukce dalších energetických technologických zařízení.

Pavel Kelar
Za příznivého počasí začne nová sezona na zdejším venkovním
bazénu v sobotu 14. června. Vzhledem k plánované rekonstrukci
střešního pláště budovy žádáme návštěvníky o trpělivost a toleranci.
Kvůli stavebním pracím nebudou moci využívat část areálu, včetně
hřiště na plážový volejbal.
Zároveň žádáme motorizované návštěvníky, aby svá vozidla parkovali
mimo ulici Novosady, kde bude výrazně omezený provoz, bez možnosti
parkování. Abychom rozšířili možnosti sportovního vyžití, vybavili jsme
areál dvěma stoly na stolní tenis.
Venkovní bazén bude v červnu za hezkého počasí otevřen denně
od 12.00 do 18.00 hodin, při zvláště příznivých podmínkách s možností
prodloužení provozu do 20.00 hodin. V červenci a srpnu bude venkovní
bazén otevřen od 10.00 do 20.00 hodin. Vstupné se proti předchozí
sezoně nemění. Aktuální informace související s otevřením a provozem
venkovního bazénu najdete na www.bazennovyjicin.cz.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Sedmdesátá osmá schůze Rady města Nový Jičín dne 23. dubna:
Rada města schválila přijetí dotace na projekt energetických úspor
v budově na ulici Divadelní 8.
Sedmdesátá devátá schůze Rady města Nový Jičín dne 7. května:
Radní vzali na vědomí zprávy o činnosti městské policie za první
čtvrtletí 2014 a také pečovatelské služby, Návštěvnického centra
a vyhodnocení provozu MHD za rok 2013. Náklady na MHD loni přesáhly 6,6 milionu korun. Tržby činily 2,1 milionu a příspěvek města více
než 4,3 milionu korun. Rada města schválila nominace pracovníků
z oblasti kultury a pedagogiky na ocenění a vzala na vědomí program
Novojičínského kulturního léta. Slavnost města letos proběhne 6. září
a závěrečné koncerty budou mít Anna K. & band a Iné kafe. Rada
města schválila finanční dar pro bezpříspěvkové dárce krve, nositele
Zlaté Janského plakety a Zlatého kříže. Dále souhlasila s časově
neomezeným stáním na Slovanské ulici, mezi křižovatkami s ulicemi
Tyršova a Husova. Radní schválili dotaci 20 tisíc korun členu horolezeckého oddílu Marku Novotnému na expedici do Pákistánu. Stejnou
částku poskytli i Dominice Dostálové, nominované do české zápasnické
reprezentace. Schválili rovněž dotaci 10 tisíc korun pro Pavola Muszynského, který vyrábí objekty ze dřeva a stará se o sídliště. Rada
města doporučila zastupitelům ke schválení dotaci 24 tisíc korun sportovcům z Moravia Racing Teamu a rozdělení příjmů z loterií za letošní
první čtvrtletí sportovním klubům.

Občanská statistika – březen 2014
Počet obyvatel

24 116

Narozeno dětí
Od 1. října – měl by být spuštěn provoz bazénu s tím, že do 31. prosince dojde k nejvýše dvoutýdenní odstávce provozu v souvislosti
s instalací energetických technologických zařízení.
Realizace projektu nebude mít dopad na provoz venkovního bazénu. V létě bývá krytý bazén pravidelně uzavřen a veřejnost využívá
venkovní areál. Stejně tomu bude i letos. Je však možné, že kvůli
stavebním pracím nebudou mít návštěvníci plovárny zajištěn tak
vysoký komfort. Za to se předem omlouváme.
Oprava bazénu není naším primárním cílem. Tím je modernizace
vnitř ního, ale i venkovního areálu. Nejdeme cestou budování předražených a zbytných aquaparků, ale rozumného investování do
stávajícího areálu formou nových atraktivních prvků.
Jaroslav Dvořák

2

14

Chlapci

5

Děvčata

9

Uzavřeno sňatků – Nový Jičín

3

– Kunín

3

– Rybí

1

– Šenov u Nového Jičína

1

Odstěhovalo

46

Přistěhovalo

24

Zemřelo

16

Nejstarší občan

Geryk František

14. 1. 1917

Nejstarší občanka

Vavříková Marie

29. 9. 1913

Novojičínský zpravodaj

Červen 2014

Rozhlas začal hlásit méně
Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínská radnice omezila vysílání městského rozhlasu. Od
poloviny května již hlásí zprávy pouze jednou denně – v pondělí
a středu v 15.45 hodin, v úterý a čtvrtek ve 14.45 hodin a v pátek
ve 12.30 hodin. Vedení města tak reagovalo na četné připomínky
občanů, kterým například vadilo, že je vysílání budí po noční směně.
Protože zejména starší lidé nechtěli, aby zprávy zanikly úplně, zvolil
úřad kompromisní řešení a omezil počty hlášení na polovinu. Texty
hlášené v městském rozhlase jsou zveřejněny také na webu města.

Starosta ocenil strážníky

Co město nabízí k pronájmu
Miroslava Saksová, bytový odbor
Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory a parkovací stání:
Divadelní 8 – 2 kanceláře v prvním a druhém patře domu.
Lidická 1 – 2 kanceláře v prvním patře domu.
Loučka u Nového Jičína – 11 stání k parkování osobních aut
v budově krytého parkoviště.
Masarykovo náměstí 15 – 29 místností v prvním a druhém
patře budovy o celkové výměře 794,79 m2.
Prodejní box č. 2 – umístěný v městské tržnici, výměra 10,07 m2.
Sokolovská 9 – 8 kanceláří v prvním a druhém patře (od 8,03
do 39,23 m2).
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 m2.
Suvorovova 152 – 11 kanceláří ve druhém a čtvrtém podlaží
(od 10,0 do 25,2 m2).
Tyršova 8 – 2 místnosti ve druhém patře budovy o výměře
55,60 m2.
Žižkova ulice – garáž o výměře 68 m2.
Podrobnosti sdělí Miroslava Saksová z bytového odboru, telefon
556 770 864, e-mail msaksova@novyjicin-town.cz.

Lidé si připomněli konec války

Nejlepší strážníky a zaměstnance, kteří pracují u městské policie
deset a dvacet let, ocenil sedmého května starosta Jaroslav Dvořák.
Ocenění za výbornou práci v hlídkové službě převzal Libor Trnka, za
činnost v rajonové službě Rostislav Čubok a za práci velitele směny
Pavel Růža. U příležitosti desetiletého působení u městské policie
starosta odměnil Radka Podešvu a Ivetu Fabíkovou. Odměnu za
dvacetiletou službu obdrželi Jindřich Beneš, Pavel Boháč, Jiří Cyrus
a Petr Zajíček.
Text a foto: Marie Machková

Zbavte se autovraku, vyděláte!
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Desátý rok v řadě mohou obyvatelé Nového Jičína odevzdat vrak
svého auta k bezplatné ekologické likvidaci. Letos poprvé na ní
mohou také vydělat, protože v závislosti na stavu autovraku a využitelnosti jednotlivých dílů získají až 5 tisíc korun.
Akce, kterou pořádá město ve spolupráci s Autovrakovištěm Ženklava, se uskuteční v sobotu 14. června od 8.00 do 12.00 hodin
na parkovišti před Technickými službami města na Suvorovově ulici 114. Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé
nákladní do 3,5 tuny), identifikovatelné podle VIN.
Při předání autovraku je nutné předložit velký technický průkaz.
Majitel uvedený v tomto dokladu musí být přítomen a mít u sebe
občanský průkaz. Případně může autovrak odevzdat i na základě
plné moci, kterou není třeba úředně ověřit. Na závěr majitel obdrží
potvrzení o převzetí vozidla, jež slouží jako doklad k jeho trvalému
vyřazení z provozu.
Doprava autovraků na vrakoviště bude bezplatná. Kdo by chtěl
ještě před červnovou akcí odvézt nepojízdné auto přímo od svého
bydliště, může se domluvit s Milanem Petrem, majitelem Autovrakoviště Ženklava, na telefonu 602 550 002. Další informace vám
podá Marta Kiššová z odboru životního prostředí městského úřadu,
telefon 556 768 365, e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.

Novojičínský zpravodaj

Vzpomínková akce k 69. výročí konce druhé světové války proběhla
sedmého května na městském hřbitově. Starosta Jaroslav Dvořák
se zástupci Armády České republiky, Českého svazu bojovníků za
svobodu, Československé obce legionářské a dalších organizací
a spolků položili květiny k památníku Obětem války a také u pomníku
v městské části Žilina. O osobní vzpomínku na válečná léta se s účastníky pietní akce podělil Jaroslav Bělík.
Text a foto: Marie Machková

Omluva
Hana Bělunková, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín letos nominovalo do ankety Strom roku 2014
platan rostoucí v Janáčkových sadech. V článku uveřejněném
v minulém čísle Novojičínského zpravodaje byla chybně uvedena
jeho lokalizace. Za chybu se autorka omlouvá. V případě, že
nominovaný strom odborná porota vybere mezi dvanáct finalistů,
bude ho veřejnost moci podpořit a zaslat mu svůj hlas. O možných
způsobech hlasování budeme informovat v některém z příštích
čísel.
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Cyklisté pod kontrolou

Projekt na pomoc maminkám

Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Marie Machková, tisková mluvčí

Již druhou dopravně bezpečnostní akci s názvem Bezpečně na
kole uspořádala třináctého května zdejší městská policie. Šest strážníků a pracovník odboru dopravy městského úřadu kontrolovali na
několika vytipovaných místech cyklisty bez rozdílu věku.
Upozorňovali na povinnou výbavu jízdního kola a na možné sankce
v případě jízdy po požití alkoholu. Dětem připomněli povinnost cyklistů do osmnácti let používat při jízdě přilbu. Během dvouhodinové
akce strážníci zkontrolovali devětapadesát cyklistů, z toho osm dětí.
Dvaačtyřicet cyklistů mělo vybavení v pořádku, ostatní strážníci
poučili, aby si chybějící vybavení co nejdříve pořídili. Také jim předali
letáčky s cyklistickým desaterem, reflexní pásky, bílé a červené
samolepicí odrazky pro lepší viditelnost a informaci, že v těchto kontrolách budou i nadále pokračovat.

Nový Jičín podpořil celorepublikový projekt „Nesoudíme. Pomáháme.“ Připravila ho poradna pro ženy Aqua Vitae ve snaze pomoci
maminkám, které nečekaně otěhotní a okolí je nutí k umělému potratu.
Podrobnější informace lze nalézt na www.necekanetehotna.cz
nebo http://linkapomoci.cz. Ženy v tísni mohou volat také na bezplatnou telefonní linku 800 108 000. Informační letáčky jsou k dispozici v Návštěvnickém centru na Masarykově náměstí.
„Našich služeb už využilo přes čtyři tisíce žen. Volají však i muži.
Pomohli jsme v desítkách partnerských konfliktů. Narodily se děti,
které by jinak neměly šanci. Jsme schopni zprostředkovat odbornou
radu, ekonomické poradenství či bydlení,“ říká Sylva Bernardová
z Jihlavy, která projekt spolupořádá.
Projekt „Nesoudíme. Pomáháme.“ podporuje mnoho umělců,
vědců a veřejných pracovníků. „Velmi si vážíme, že ho podpořili
také starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák a tajemnice úřadu Jarmila Absolonová,“ dodala Bernardová.

Přidejte se k cyklotour!
Marie Machková, tisková mluvčí
Novým Jičínem povede trasa charitativní cyklotour Na kole dětem
2014. V sobotu 7. června okolo 18.00 hodin bude na Masarykově
náměstí cíl její třetí etapy, která odstartuje ve Zlíně. Průjezdními místy
budou Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a Kopřivnice.
K cyklistům se můžete přidat i vy! K pelotonu, v jehož čele pojede
známý velocipedista a autor projektu Josef Zimovčák na vysokém
kole, se lze připojit kdekoli po trase. Program a mapu jízdy najdete
na www.nakoledetem.cz. Není to závod, ale charitativní vyjížďka na
kolech po republice, která má pomoci onkologicky nemocným
dětem. Město Nový Jičín ji podpořilo částkou deset tisíc korun.
Pokud se k cyklistům nepřipojíte, přijďte je na Masarykovo náměstí
alespoň přivítat. Anebo se s nimi rozloučit před další etapou, která
odstartuje v neděli 8. června v 8.00 hodin rovněž z náměstí a zamíří
přes Hranice, Lipník nad Bečvou, Potštát a Vítkov do Bruntálu. Cyklotour Na kole dětem se koná už popáté. Od 4. až 14. června peloton
ujede napříč republikou 1 461 kilometr.
Informace o doprovodném programu cyklotour na straně 12.

Podpoří práci s rodinami
Pavla Poláková, odbor sociálních věcí
Město Nový Jičín získalo letos v únoru finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Částku
1 644 609,40 Kč použije na realizaci projektu s názvem Naplnění
standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí města Nový Jičín.
Projekt by měl probíhat do června příštího roku. Jeho cílem je
vytvořit podmínky pro systematickou práci orgánů sociálně-právní
ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro jejich
činnost v oblasti sociální integrace lidí ohrožených sociálním vyloučením. Vzniknou tak nové standardy práce, které umožní ustálit
postupy orgánů sociálně-právní ochrany dětí při modelových situacích a tím výrazně zefektivnit jejich práci. Součástí nově vzniklých
standardů bude i pevné zakotvení nových moderních metod sociální
práce, včetně monitoringu jejich přínosu pro řešení situací ohrožených
dětí a jejich rodin.
Na základě výběrového řízení jsme již přijali dva nové pracovníky
oddělení sociálně-právní ochrany dětí na pozice sociální pracovník
terénní a sociální pracovník. V rámci projektu rovněž zřídíme a vybavíme
novou „neutrální místnost“. K bude dispozici bude všem pracovníkům
oddělení. Místnost poskytne dostatečné soukromí a odpovídající
zázemí pro konzultace s klienty, kteří se zpravidla nacházejí v těžké
životní situaci a při nedostatečném soukromí často nemají chuť se
svěřit, spolupracovat a hledat východisko z nepříznivé situace.

Školka Montessori omládne
Marie Žambochová, ředitelka
Rozsáhlými stavebními úpravami od května prochází Mateřská
škola Montessori na Revoluční ulici. Její budova v příštích měsících
dostane novou střechu a třídu s vybavením pro patnáct dětí. Celkové
náklady činí 8,3 milionu korun. Z toho šest milionů město získá
z fondu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbytek
vynaloží z vlastního rozpočtu.
Stavební úpravy změní vnitřní uspořádání podkroví a třetího nadzemního podlaží. Zvětší se jejich plocha a vznikne prostor pro novou
třídu a navýšení počtu dětí ve školce. V podkroví vznikne nová herna
a ložnice se sanitárním zařízením. Obnovou projde i střešní plášť
budovy, která je kulturní památkou.
Děti našly po dobu stavebních úprav zázemí v družině Základní
školy na Komenského 66. Prvního září by měla školka Montessori
obnovit provoz a přivítat dalších patnáct dětí.

Památkově chráněná budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Foto: Marie Žambochová
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Spolek dostal sociální vůz

Sociální automobil získal na konci dubna místní spolek ITY,
který podporuje rodiny pečující o děti i dospělé s poruchou autistického spektra a mentálním postižením. Vůz Renault Kangoo
mu darovala společnost Kompakt. Sloužit bude k dopravě klientů
na spolkové akce, ale také k rozvoji a zkvalitnění služby terénního
hlídání. Více informací najdete na http://www.ity-os.cz/.
Text Bohumír Večerek, foto Ivana Obadalová

Voda opět pohrozila
Marie Machková, tisková mluvčí
Patnáctého května vydal Český hydrometeorologický ústav
varování před vydatným deštěm. Následující den dosáhly hladiny
Jičínky v Novém Jičíně a Žilině a Zrzávky v Bludovicích prvního
povodňového stupně. Povodňová komise rozhodla o preventivním
zvednutí lávky v Žilině. Voda naštěstí jen pohrozila a již sedmnáctého května začala opadat. Její síla byla první ostrou zkouškou
nového protipovodňového varovného systému města.
Jeho součástí je digitální povodňový plán v textové i grafické
podobě, hladinoměry, sirény a nový městský rozhlas. „Varovný
systém se osvědčil. Členové povodňové komise mohli v několikaminutových intervalech sledovat údaje na vodních tocích
na celém území obce s rozšířenou působností. Naštěstí varovný
systém posloužil jen jako informátor,“ řekl starosta a předseda
povodňové komise Jaroslav Dvořák. Voda nenapáchala ani žádné
větší škody. Hasiči s energetiky likvidovali jen popadané stromy.
Údaje z osmi hladinoměrů byly v digitálním plánu obnovovány
každých patnáct minut. V běžném režimu se údaje sledují co čtyři
hodiny. Měřiče jsou na Jičínce, Stranickém potoku, soutoku Stranického potoka a Zrzávky, Grassmance, Rakovci, vodních nádržích
Kacabaja a Čerťák. K nalezení jsou na webu města a na
http://moravskoslezsky.dppcr.cz/web_8115/ Na Nábřežní ulici
v centru města monitoruje hladinu Jičínky čidlo Povodí Odry. Jeho
data jsou na stránkách http://www.pod.cz/.

Zdravotně postižení se bavili
Jaroslav Kotas
Dvě velké, a podle ohlasu účastníků velmi úspěšné akce uspořádala pro své členy místní organizace zdravotně postižených.
Třináctého května proběhla výroční členská schůze, na které zhodnotili práci organizace a její financování v loňském roce a schválili
plán činnosti i rozpočet pro letošní rok.
Téměř sto devadesát účastníků, převážně žen, se poté bavilo
na pokračujícím odpoledni ke Dni matek. Vystoupily v něm skupina
mužů Máminy děti a ženská taneční skupina Veselé dámy. Ženy
pak dostaly od mužů květinu.
Vystoupení Veselých dam bylo také součástí společenského
odpoledne, které se uskutečnilo sedmnáctého května. Lidé se
bavili při sportovních a zábavných soutěžích. Přes docela nepříznivé počasí nechybělo ani tradiční „škračení vajec“. Akce se
konala v zařízení Jednoty Orel Loučka jako součást dvoudenního
pobytu členů partnerské organizace zdravotně postižených ze
slovenského Martina.

Členové povodňové komise pod zvedací lávkou v Žilině.
Foto: Marie Machková

Den matek v Loučce se vydařil
Jaroslav Kotas
Kulturně-společenské odpoledne ke Dni matek uspořádaly devátého května Osadní výbor v Loučce a jeho partnerské organizace.
Do zařízení chovatelů pozvaly zejména ženy seniorského věku.
V kulturním programu vystoupily děti z místní mateřské školy
a ženy z Klubu seniorů Loučka a Českého svazu žen. Květiny od
členů osadního výboru, přípitek a pohoštění podtrhly význam
tohoto svátku, jehož oslava se uskutečnila s podporou města.

Máme vicemistry republiky!
Gabriela Šustalová

Součástí setkání s přáteli z Martina byl bowlingový turnaj.
Foto: Jaroslav Kotas
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Se stříbrnými medailemi se vrátil chlapecký basketbalový tým
základních škol Dlouhá 56 a Jubilejní z republikového finále druhého ročníku And 1 Cupu, které se uskutečnilo v polovině května
v Klatovech. Naši žáci ve všech zápasech bojovali velmi srdnatě.
S vítězným týmem z Ústí nad Labem prohráli o jediný bod. Za
sebou nechali družstva z Pardubic a Klatov.
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Cestovali historií i přírodou
Svatava Hajdová, ředitelka školy
Zážitkové výuce věnovali v Základní škole Komenského 68 dva
květnové pátky po státních svátcích. Někteří žáci odjeli na exkurzi
do Polska, kde navštívili koncentrační tábor Osvětim a solné doly
ve Věličce.
Mladší děti podnikly výlet do jeskyně Šipka ve Štramberku, aby
se seznámily se starší dobou kamennou. Za poznáním Velkomoravské říše putovaly do archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Navštívily školu, v níž Metoděj vzdělával křesťanské kněze, a expozici Živá
voda. V zámku Milotice si vyzkoušely zámeckou etiketu, šermířské
souboje v dobových kostýmech a v jízdárně zhlédly výstavu dravých
ptáků. Další skupina poznávala v Technickém muzeu v Kopřivnici
legendární stavebnici Merkur a modely z ní sama sestavovala.
Šesťáci zamířili do přírody, aby porovnali lípu a dub. V městské
části Kojetín si prohlédli zhruba pět set let starou lípu. Deváťáci si
ověřili geologické znalosti návštěvou Zbrašovských aragonitových
jeskyní v Teplicích nad Bečvou a Hranické propasti.
Žáci prvního stupně zavítali do zoologické zahrady v Ostravě, na
ranč Hermelín, do včelína v městské části Žilina a na ekoprogram
do zámeckého parku v Lešné u Valašského Meziříčí. Konečně sedmáci projevili svou odvahu při netradiční besedě nazvané Plazi, jak je
neznáte, při níž mohli vzít do ruky ještěra nebo hada.

Čtvrťáci v historických kostýmech na zámku v Miloticích.
Foto: Vlasta Foltová

Vzpomínka na Velkou válku
Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska
Velká válka a legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa
je název výstavy, připomínající sté výročí vypuknutí první světové
války. Připravili ji pracovníci Muzea Novojičínska Jan Číp a Eduard
Piterka ve spolupráci s dalšími institucemi, spolky a městem Nový
Jičín.
Návštěvníci Žerotínského zámku si mohou prohlédnout unikátní
předměty dokumentující život na frontě i v zázemí – zbraně, munici,
vojenské a legionářské uniformy, modely letadel. Dobové fotografie
a archivní dokumenty vydávají svědectví o jednotlivých osudech,
o tom, jak válečné útrapy zasáhly do života prostých lidí.
Těžký život vojáků na frontě si mohou malí i velcí návštěvníci
vyzkoušet na vlastní kůži ve stylizovaném modelu zákopu. Významnou součástí výstavy je jmenný seznam více než tisíce legionářů
z obcí a měst Novojičínska, kde podle životních dat a místa původu
lze dohledat naše předky. Seznam je výsledkem několikaleté mravenčí práce Václava Langra a Bohumila Vlacha, autorů dvoudílné
publikace Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa
1914–1918.
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Poprvé jsou v Novém Jičíně vystaveny dobové uniformy zapůjčené
z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, části vojenských letadel
z Národního technického muzea či početná kolekce zbraní z Městského muzea a galerie v Hranicích. Výstava, nad níž převzal záštitu
starosta našeho města Jaroslav Dvořák, potrvá do neděle 7. září.

Mládež v akci hostil Holešov
Denisa Sirotová
Členové zastupitelstva dětí a mládeže našeho města se od sedmého do desátého května zúčastnili dalšího pokračování programu
Mládež v akci, který je součástí projektu Europa 2030. Tentokrát se
hostiteli mladých lidí z Turčianských Teplic, Kremnice a Nového
Jičína stali jejich vrstevníci z Holešova.
Stejně jako před měsícem z Turčianských Teplic, také z našeho
dalšího setkání jsme si odvezli mnoho zážitků a nových poznatků.
Navštívili jsme Baťův Institut ve Zlíně a setkali se se zlínským primátorem Miroslavem Adámkem.
V dalších dnech mezi nás přišla europoslankyně Olga Sehnalová.
Její vyprávění jsme si velice užili, protože je to milá a přívětivá paní.
Také jsme navštívili Základní školu v Holešově a natočili anketu mezi
obyvateli města, o které jsme potom diskutovali se starostou Pavlem
Svobodou.

Mládež v akci – tentokrát na holešovské radnici.
Foto: archiv SVČ Fokus

Prožili týden s angličtinou
Jana Bartoňová a Pavlína Bílková
Na přelomu dubna a května proběhl v Základní škole Tyršova konverzační týden s rodilými mluvčími angličtiny. Obě americké lektorky
byly dobře připravené. Pět dnů naplnily zajímavými úkoly a hrami, které
rozšířily naše konverzační schopnosti. Žáci šestého a sedmého ročníku
se v anglickém jazyce zdokonalovali s Alex McGee, osmáci a deváťáci
pod vedením Sarah Walsh. Na závěr týdne netradiční výuky jsme se
společně vyfotili a obdrželi certifikáty.

Taneční kolona jako Stardance
Marie Mynářová
To byl tanec! Tato věta nejvýstižněji vyjadřuje průběh patnáctého
ročníku taneční kolony zdejšího odborného učiliště a praktické školy.
Připravovalo se na ni okolo čtyřiceti tanečních párů včetně tří žáků
na vozíčku. Pro některé to byla zcela nová životní zkušenost. Po
více než dva měsíce si osvojovali základy tance i pravidla společenského chování.
Nadšení z tance „nakazilo“ nejen studenty, ale i jejich učitele.
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Pedagogové pro své svěřence připravili doprovodný program v duchu
soutěže Stardance. Šest tanečních párů z řad učitelského sboru si
mohlo naplno vychutnat, jak se tančí před více než třemi stovkami
přihlížejících. Předstoupili před ně v tematicky laděných šatech,
které měly podtrhnout jejich taneční variace na waltz, rumbu
a cha-chu. Taneční páry oznámkovalo publikum složené ze žáků
a jejich příbuzných. Přestože učitelská Stardance měla své vítěze,
je třeba ocenit odvahu všech vystupujících.

Uspořádali Koncert přátelství
Marie Machková, Karel Chobot
Dvě fenomenální tělesa vystoupila třetího května v Beskydském
divadle. Koncert přátelství, pořádaný u příležitosti Roku české hudby,
svedl na pódium pěvecký sbor Ondrášek s jeho přípravným oddělením Kulihrášek a Symfonický orchestr z Ludwigsburgu.
Program zahrnoval lidové písně, skladby českých i zahraničních
autorů, symfonická a koncertní díla. Rok české hudby se opírá
o významná výročí českých umělců. V repertoáru Ondrášku proto
nechyběla díla skladatelů Petra Ebena, Antonína Dvořáka a Bedřicha
Smetany. Všechny pěvecké soubory předvedly vysokou pěveckou
kulturu, nasazení a preciznost. Z jejich vystoupení vyzařovala obrovská radost ze zpěvu, která pohltila, vtáhla a nadchla posluchače.
Vyvrcholením koncertu byla interpretace Smetanova závěrečného
sboru Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta v podání
všech sto třiceti sboristů a pětašedesáti členů orchestru. Zcela zaplněný sál Beskydského divadla si bouřlivým potleskem vestoje vyžádal
závěrečný přídavek. U taktovky se střídali sbormistr Josef Zajíček
a profesor Siegfried Bauer. Večerem provázela Zora Kudělková, jež
kultivovaným, zasvěceným a poetickým slovem přispěla k báječnému
vyznění večera a které blahopřejeme k nedávnému životnímu jubileu.

Taneční kolona byla pro mnohé novou životní zkušeností.
Foto: Lenka Malinová

Školáci poznávali Polsko
Libuše Svobodníková
Padesát žáků osmého a devátého ročníku Základní školy Tyršova
se šestého května zúčastnilo jednodenního studijně-poznávacího
zájezdu do Polska. Dopoledne jsme navštívili Solné doly ve Věličce –
jednu z největších turistických zajímavostí Polska, zapsanou v seznamu světových památek UNESCO.
Prošli jsme tři a půl kilometru dlouhou trasu, která zahrnuje prohlídku soch historických i mýtických postav, vytvořených z kamenné
soli. Poslechli jsme si také pověst o vzniku dolu a prohlédli si klenuté
síně, kaple i podzemní jezero.
Odpoledne nás čekala prohlídka koncentračních táborů Auschwitz I v Osvětimi a Auschwitz II-Birkenau v Osvětimi-Březince.
Zajímavý a poutavý výklad nás uvedl do atmosféry druhé světové
války a politiky hitlerovského Německa. Dozvěděli jsme se, jak a proč
tábor vznikl, jak vypadal pracovní den vězňů a co se odehrávalo za
ostnatými dráty koncentráku, v němž podle odhadů zahynulo přes
tři miliony lidí.

Školáci se dověděli, jak vypadal život za ostnatými dráty.
Foto: Libuše Svobodníková
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V závěru koncertu se na pódiu setkalo téměř dvě stě účinkujících.
Foto: Marie Machková

Tanečníci Fokusu slaví úspěch

Taneční klub Fokus, který se zaměřuje na výuku latinskoamerických tanců, slaví úspěch. Mladý taneční pár Adam Kormoš
a Nela Válchařová na své první soutěži v Hlučíně zvítězil a první
příčku neopustil ani v následujících soutěžích (snímek je ze soutěže
O cenu starosty města Kroměříže – novojičínský pár je uprostřed).
Trenéři Tanečního klubu připravují své svěřence na vystoupení i na
soutěže pořádané Českým svazem tanečního sportu. Jak je vidět,
tréninkový pot a dřina na tréninku se jim vyplácejí.
Text: Miroslava Pístecká, foto: archiv TK Fokus
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„Tabačce“ by letos bylo 140 let
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Opatrovna kojenců v tabákové továrně v roce 1909.
Foto: Muzeum Novojičínska

Pohled na tabákovou továrnu z kostelní věže kolem roku 1880.
Foto: Muzeum Novojičínska

Co by na to řekl Kryštof Kolumbus, kdyby zjistil, že jedna z nejznámějších nově objevených plodin Nového světa je dnes tak silně
napadána antireklamou. Kouření škodí zdraví... Ale to zase neznamená, že tabák neposloužil k dobrým věcem. Příkladem může být
město Nový Jičín a v něm donedávna stojící státní tabáková továrna.
Zvyk kouřit tabák se do zemí Koruny české přenesl na sklonku
šestnáctého století díky podpoře císaře Rudolfa II. Habsburského.
Za třicetileté války se tabákový obchod velice rozvinul a císařským
patentem z roku 1701 byl tabákový monopol poprvé zákonně upraven. Až za vlády osvíceného císaře Josefa II. byl roku 1784 dalším
císařským patentem ustaven státní tabákový monopol. Znamenalo
to, že pouze stát od té doby kontroloval výrobu tabáku – tak tomu
bylo dalších dvě stě osmnáct let.
Město Nový Jičín bylo až do první třetiny devatenáctého století
významným střediskem soukenictví – cechovního řemesla, které
společně s přidruženými obory zaměstnávalo v tehdejších manufakturách nejvíce obyvatel. Příchod strojové výroby a zavádění parních strojů mělo však za důsledek zvyšování nezaměstnanosti.
Velká nevole obyvatelstva a dělnické bouře, které vyvrcholily zásahem Národní gardy v roce 1848, měly za následek, že starosta Adolf
Kamprath společně s dalšími představiteli radnice
požádali v roce
1864 státní správu
o zřízení tabákové
továrny na území
města. Vyjednávání se však protahovala a nakonec
byla po prohrané
válce roku 1866
ukončena.
O dva roky později se radní v čele
s Dr. Adolfem Kaulem opět obrátili
na státní správu,
tentokrát již s konkrétnějším dotazem. Za ním stála
nabídka vhodných
prostor
bývalé Baličky tabáku za druhé světové války.
Foto: Muzeum Novojičínska
soukenické továr-
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ny Rainera Hosche, dědice Augusta Döppera, na Döperringu číslo 138 a požadavek na zaměstnání 1 200 až 1 600 dělníků. Tentokrát
byla nabídka přijata a 5. listopadu 1870 císař František Josef I. zřízení
státní tabákové továrny v Novém Jičíně svým rozhodnutím povolil.
Následovala rychlá adaptace budovy a ještě téhož roku v nové
továrně zahájili výrobu doutníků. I přes nevoli novojičínských podnikatelů brzy zaměstnávala přes tři sta lidí. Aby byly ochráněny zájmy
dělnictva – ve skomírající soukenické výrobě pracovalo na dva tisíce
lidí – sepsal Dělnický vzdělávací a podpůrný spolek roku 1871 císaři
prosbu o udržení tabákové továrny. Nejvyšším císařským rozhodnutím z 15. dubna 1871 byla novojičínská tabáková továrna prohlášena za stabilní a byl schválen její personální stav. Správcem se stal
Josef Pacholik a prvním kontrolorem August Lamina.
V březnu 1871 získala obec Nový Jičín od nadačního velkostatku
Tereziánské akademie se střediskem na zdejším zámku vhodné
pozemky pro výstavbu nové tabákové továrny. Prakticky zadarmo
se stát stal vlastníkem více než pěti tisíc čtverečních metrů lukrativní
plochy v blízkosti centra města. Ještě téhož roku začala stavba.
Pověřena jí byla firma stavitele Augustina Bartla a architekta Josefa
Lundwalla z Opavy, která na její výstavbě pracovala společně s bývalými arcibiskupskými hutěmi ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jistě si
pamatujete na velké litinové sloupy v jednotlivých výrobních halách.
Právě to byla jejich práce.
Stavba pokračovala rychle a do roku 1874 byla na pozemku o rozloze 5 529,7 čtverečního metru postavena nejen výrobní budova,
ale také administrativa, studna, centrální toalety, ohradní zeď, sklady
a požární zbrojnice. V dalších letech následovala výstavba kotelny,
údržbářských dílen a ordinace lékaře, kterým se jako první stal známý
dr. Julius Perl, čestný občan Nového Jičína a představitel Židovské
náboženské obce.
V roce 1880 do města byla zavedena železniční doprava a už rok
poté vedla do tabákové továrny železniční vlečka. Továrnu si brzy

Jedna z budov továrny kolem rok 1910 – pohled přes nádražní areál.
Foto: Muzeum Novojičínska
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po zahájení produkce prohlédlo několik významných osobností –
prezident Nejvyššího soudu a kurátor Tereziánské akademie
Anton von Schmerling (1878) nebo c. k. místodržící Friedrich hrabě
Schönborn (1883). Od roku 1874, kdy zde nastoupilo k práci na
1 226 zaměstnanců, vzrostl tento počet až na 2 500 lidí.
Pokles nastal samozřejmě v průběhu první světové války, kdy byli
muži odváděni do armády a jejich místa obsadila ženská pracovní
síla. Chudoba a hlad, způsobené válečným konfliktem, naladily radikální vlny tabákového dělnictva. Ty v letech 1917 až 1918 vyústily
ve střety s četnictvem. Při jednom z nich napadly tovární dělnice
hotel Heinrichshof (dnes Hotel Praha) i s jeho hosty.
Tabáková továrna v Novém Jičíně přežila mnoho dalších desetiletí,
změny režimů i její privatizaci. V padesátých letech minulého století
končí svoji činnost Československá tabáková režie a vzniká Tabákový průmysl, národní podnik. Vyráběl množství různých značek,

na trhu se objevily Lípa, Filtra, Astra, později také Sparta, Petra
a Clea.
Československá federální vláda v čele s Václavem Klausem rozhodla roku 1992 o privatizaci tabákového průmyslu a následně o zrušení státního tabákového monopolu i přesto, že byl ve velice dobrém
stavu. Měl svou značku, tradici a odborníky. Osvícený panovník
a císař Josef II. by se divil – proč?
Většinový podíl v nové akciové společnosti Tabák získala zahraniční
firma Philip Morris International Inc., která ale v Novém Jičíně v roce
1999 po dlouhých 125 letech ukončila provoz. Areál včetně továrny
a pozemků prodala soukromé firmě ze vzdáleného regionu a ve
městě opět značnou měrou vzrostla nezaměstnanost. Co se s tabákovou továrnou stalo dál, jistě všichni víte. Dnešní obchodní centrum
Tabačka to dává ukázkově najevo na velkoplošných bannerech
přímo v hlavní hale. Můžete se podívat...

Výročí dvou novojičínských rodáků
Karel Chobot
nismus, zabýval se analýzou tabákového kouře a objevil biocitin.
V květnu a červnu si připomínáme jubilea
dvou významných novojičínských rodáků.
Věnoval se i politice, byl liberálně německy orientován. Jako člen
První z nich, dvorní rada Dr. Josef Karl
Německé pokrokové strany byl v letech 1886–1900 poslancem říšHabermann, byl mužem technického, lépe
ského sněmu ve Vídni, v letech 1881–1882 a 1893–1894 rektorem
řečeno chemického světa. Narodil se 31. říjVysoké školy technické v Brně.
Stal se čestným občanem města Nového Jičína, ale také Moravna 1841 v domě číslo 199 do rodiny řemenářského mistra Josefa Habermanna a jeho
ské Ostravy, Lipníku nad Bečvou a Blahutovic. Svou ženu, jež zemřela 12. února 1896 v Brně, přežil o osm let. Opustil tento svět před
ženy Johanny, rozené Grögerové, dcery
sto lety, 20. května 1914 rovněž v Brně, kde jsou oba společně
Franze Grögera, místního barvíře, jak vydává svědectví novojičínská matrika.
pohřbeni.
Druhou osobností je muž divadelní a filmové kultury, významný
Hlavní školu a nižší reálku vystudoval
v rodném městě, vyšší reálku v Opavě, prorakouský herec Fred Liewehr, celým jménem Alfred Rudolf Johann
Josef Karl Habermann.
tože ta v době jeho středoškolských studií
Liewehr. Narodil se v Novém Jičíně 17. června 1909 v domě číslo 1059,
Foto: Státní okresní
archiv NJ
ještě v Novém Jičíně nebyla zřízena. Poté
později Legergasse 15, dnešním domě na Havlíčkově ulici číslo 15.
studoval na Vysoké škole technické ve VídV době jeho narození dům patřil místnímu lékaři Franzi Preisenhamni, kde se zaměřil na analytickou chemii. Byl žákem tehdejších předních
merovi.
rakouských odborníků, profesora Antona Schröttera von Kristelli
Alfredovým otcem byl Rudolf Liewehr, podobně novojičínský rodák,
a dvorního rady dr. Heinricha Hlasiwetze. Po dokončení studií se stal
narozený 2. června 1868, povoláním účetní, později uváděný jako
jejich asistentem.
výrobce sukna, zřejmě po svém otci Johannovi, rovněž soukeníkovi.
V roce 1875 obdržel na této vysoké škole řádnou profesuru pro
Alfredova matka Marie, dcera Johanna Neussera, novojičínského
obory obecná analytická a zemědělská chemie. Jejich výuka byla
hostinského, se v Novém Jičíně narodila 28. června 1882.
v roce 1891 přenesena na Vysokou školu technickou v Brně, kde se
Mladý Alfred Liewehr jako žák Maxe Reinhardta přichází v roce
s rodinou usadil. Jeho žena Anna, rozená Zwieauerová, vídeňská
1931 do Vídně, o dva roky později získává angažmá ve věhlasném
měšťanská dcerka, se narodila 23. ledna 1854. Byla sestrou Petera
vídeňském Burgtheatru. Do konce svého života už město ani divadlo
Zwieauera, ředitele Společnosti pro výzkum, vyšetřování a vzájemné
neopustil. Zemřel 19. července 1993 a na na jeho počest je po něm
pojištění parních kotlů ve Vídni, založené roku 1872 a dodnes existující.
pojmenována ulice ve třináctém okrese Vídně. V roce 1969 byl jmeZřejmě v této společnosti se budoucí manželé seznámili. Po uzavření
nován čestným členem Burgthetru, v roce 1981 doyenem. Ve svém
sňatku měli početnou rodinu, celkem jedenáct děti.
dlouhém divadelním životě ztvárnil více jak dvě stě šedesát rolí v osmi
Dr. Habermann studoval zejména problematiku potravinářské chetisících představení. Ve filmu debutoval v roce 1935. Natočil přes čtymie, významně přispěl k objasnění škodlivosti kouření pro lidský orgařicet filmů, poslední v roce 1984.

Maska obličeje Freda Liewehra.
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Foto: Pavel Wessely

Vídeňský Burgtheater – Leiwehrova celoživotní scéna. Foto: Pavel Wessely
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Pozvánky
■ Základní umělecká škola hledá talenty
Talentové zkoušky pořádá v první polovině června zdejší základní
umělecká škola – v úterý 3. června od 14.00 do 17.00 hodin v budově na Derkově 3 do přípravných sborů Dětského pěveckého sboru
Ondrášek, v pátky 6. a 13. června od 14.00 do 17.00 hodin na Derkově 1 do hudebního, tanečního a výtvarného oboru. Přihlášky můžete vyplňovat a posílat již nyní na www.izus.cz. Bližší informace najdete
na www.zusnj.cz.
■ Jarmark plný rukodělných výrobků
Další Novojičínský jarmark proběhne v pátek 6. června a sobotu
7. června na Masarykově náměstí. Tentokrát se zaměří především
na rukodělné výrobky z keramiky, skla, vosku, kůže, kovu a dřeva,
ručně vyráběné šperky, textil a dekorační předměty. Jejich nabídku
doplní pečivo, sýry, oříšky, občerstvení, květiny a další zboží.
■ Okresní archiv otevře své dveře
Na šestý Den otevřených dveří, pořádaný v pondělí 9. června u příležitosti Mezinárodního dne archivů, vás zve Státní okresní archiv
v Novém Jičíně. Pod názvem Archiv – křižovatka mezi minulosti
a přítomnosti, s podtitulem Oživlé kroniky proběhnou komentované
prohlídky prostor na ulici K Archivu – v 9.00, 11.00 a 13.00 hodin
zejména pro školy, v 15.00 hodin pro veřejnost. Návštěvníci spatří
nejzajímavější kroniky měst a obcí, spolků, institucí a korporací
Novojičínska. V akci Namaluj si a sestav svůj erb si mohou vytvořit
základ rodové heraldiky. Školní a jiné hromadné exkurze doporučujeme ohlásit předem na e-maily podatelna@nj.archives.cz nebo
p.sustala@nj.archives.cz, případně telefonicky Pavlu Šustalovi na
čísla 556 770 139 a 734 265 613. Více informací o této celostátní
akci se dozvíte na www.denarchivu.cz.
■ Bio Senior zve na Stoletého staříka
Další promítání nejen pro starší generaci připravilo Bio Senior. Ve
středu 25. června ve 13.00 hodin pozve diváky do kina Květen na
skvělé zpracování bestselleru Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Vstupné činí 60 korun. Více informací najdete na www.kinonovyjicin.cz.
■ Biograf Artefakt nabídne Renoira
Snímek s názvem Renoir promítne Biograf Artefakt v Čajovně Archa

v sobotu 28. června ve 20.00 hodin. Příběh se odehrává na Azurovém pobřeží v roce 1915. Na sklonku života zasáhnou PierreAugusta Renoira ztráta milované ženy, bolesti stáří a děsivé zprávy,
že jeho syn Jean byl zraněn v boji. Jako zázrakem pak do jeho života
vstoupí mladá dívka, která starého muže naplní novou, zcela nečekanou energií. Jean se ale vrací domů a stejně jako jeho otec podléhá
nové, zrzavé hvězdě na Renoirově obloze... Délka 112 minut,
vstupné 90 Kč.
■ Pivobraní aneb Festival zlatavého moku
Bezmála dvacet minipivovarů z našeho regionu, ale
též z Polska a Slovenska potěší milovníky zlatavého
moku na druhém ročníku novojičínského Pivobraní,
který proběhne v sobotu 28. června od 11.00 do
22.30 hodin na Masarykově náměstí. Kromě nabídky mnoha druhů piv a gastronomických specialit
bude připraven bohatý doprovodný a hudební program. Vystoupí
v něm Olga Lounová s kapelou, Jammy Jack, Stanley’s Dixie Street
Band, Band with No Title, Klika NJ Blues, Věšák a jazzová kapela
z Polska. Chybět nebudou ani kadeřnická módní show Studia Ypsilon,
soutěže pro dospělé i děti, tvořivá dílna s Kaštanovým krámkem,
malování na tvář, animátorský program popletů Uku a Puka, představení ZOO Mořského světa, divadla Ententýky a Oravského muzea
P. O. Hviezdoslava ze Slovenska. Bližší informace o programu najdete
na www.icnj.cz, v médiích, na plakátech i letáčcích.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
v pátek 27. června v 16.30 hodin do
klubových místností na baště městského opevnění na přednášku Marie Mžykové na téma Eduard Veith
aneb Beseda nad knihou Sny o štěstí, kterou Klub rodáků vydal vloni.
Zároveň doporučujeme v pondělí 9. června Den otevřených dveří ve
Státním okresním archivu Nový Jičín a ve čtvrtek 19. června komorní
hudební setkání Bylo lásky, bylo, které se uskuteční v Žerotínském
zámku. V sobotu 21. června zveme na XVI. Zámeckou slavnost v Kuníně. Upřesnění, případně podrobnosti najdete na vývěskách a na
http://rodaci.webgarden.cz/.

Muzeum vystavuje na hradě ve Staré Ĺubovni
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
hlavy bylo od devatenáctého století město Nový Jičín. Jeho kloboučnické továrny produkovaly své výrobky do celého světa. Pokračovatelem této tradice je dnes firma Tonak, která dosud vyrábí
nejkvalitnější kloboučnické produkty.
A právě Muzeum Novojičínska vlastní patrně největší kolekci pokrývek hlavy na světě. Sbírka má svůj trvalý základ ve stálé expozici
v Žerotínském zámku. Pro větší zpřístupnění krásy kloboučnického
umění připravili odborní pracovníci muzea putovní kolekci podivuhodných klobouků a pokrývek hlavy, která prezentuje nejen klobouky,
ale i město Nový Jičín v jiných regionech.
Po takřka roční přípravě mohla unikátní kolekci veřejnost poprvé
obdivovat sedmadvacátého dubna ve Staré Ĺubovni na Slovensku.
Výstava, která je výsledkem partnerské mezinárodní spolupráce,
probíhá v nově rekonstruované výstavní síni Staroĺubovnianského
hradu. Tvoří ji více než sto sbírkových exponátů, jež byly pro běžného
návštěvníka více než sedmdesát let nepřístupné, nebo naopak
pocházejí z nejnovějších akvizic Muzea Novojičínska.
Klobouky z Nového Jičína představují vrchol elegance.
Vedle vybraných klobouků slavných osobností jsou zde k vidění
Foto: Dušan Štěpán
mexické sombrero, mongolské čapky, kovbojský klobouk, turecké
fezy, goralské klobouky, ale i klasické pokrývky hlavy civilní či vojenské, pocházející ze druhé poloviny devatenáctého a celého dvaDějiny zahalování, chránění a zdobení hlavy tvoří nedílnou součást
cátého století. Některé jsou vystaveny vůbec poprvé, například
historie odívání. Prvotní funkce ochrany před nepohodou a potřeba
přilba příslušníků SNB zasahujících v roce 1989 v Praze na Národní
zahalovat se ustoupila v průběhu staletí potřebě vyjádřit společenské
třídě nebo pokrývky hlavy židovských rabínů a katolických hoda hodnostní postavení nositele, snaze o reprezentaci, touze líbit se
nostářů.
a upozornit na sebe. Právě proto jsou dějiny pokrývek hlavy velice
Výstava klobouků a ostatních pokrývek hlavy na hradě ve Staré
pestré a rozbíhají se do mnoha proudů, které spolu někdy zdánlivě
Ĺubovňi potrvá do 30. září letošního roku. Pokud se vypravíte na
nesouvisejí.
Slovensko třeba do Tater, doporučujeme vám její návštěvu.
Světově nejznámějším střediskem výroby klobouků a pokrývek
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Výstava ve foyer:
■ Do úterý 17. června • FOKUS V OBRAZECH • Prezentace činnosti
SVČ Fokus ve fotografii.
Akce:
■ Středa 4. června v 19.00 hod. • Ladislav Stroupežnický: NAŠI FURIANTI • Klasická veselohra se zpěvy v podání Bernatského ochotnického
divadla z Bernartic nad Odrou. Vstupné 100 Kč.
■ Pondělí 9. června v 19.00 hod. • Francis Veber: BLBEC K VEČEŘI
• V této bláznivé francouzské komedii platí, že „kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp“. V režii
Jiřího Menzla hrají Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Veronika
Freimanová, Jana Švandová, Zdeněk Žák a Jana Boušková. Předplatné
skupiny D. Vstupné 290 až 350 Kč. Náhrada za zrušené představení Figarova svatba.
■ Úterý 17. června v 19.00 hod. • Elaine Murphyová: TŘI HOLKY
JAKO KVĚT • Láska, sex, narození, smrt a lekce salsy. Vnučka, matka
a babička s velkou dávkou humoru a sebeironie postupně svěřují své
malé radosti, velká trápení i nejskrytější tajemství. V režii Jana Jirků hrají
Eliška Balzerová, Iva Pazderková a Marie Doležalová. Představení není
vhodné pro diváky do 15 let. Vstupné 290 až 360 Kč.
Připravujeme na září:
■ Neděle 14. září v 19.00 hod. • Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
• Bravurní komedie o hledání vlastní identity, určená nejen ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale každému, kdo má rád
dobrou zábavu. Monodrama jako stvořené pro Simonu Stašovou v režii
Zdeňka Kaloče. Předprodej již probíhá. Vstupné 290 až 350 Kč.

Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz.
■ Pondělí 2. června–úterý 3. června v 17.00 hod. • 3D
■ Středa 4. června v 17.00 hod. • 2D • X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
• Musí změnit minulost, aby zachránili budoucnost. Akční/fantasy. Do
12 let nevhodné, 132 min., dabing.
■ Pondělí 2. června–středa 4. června ve 20.00 hod. • BONY A KLID 2
• Volné pokračování kultovní české „vekslácké balady“. Drama. Do 12
let nevhodné, 90 min., česky.
■ Čtvrtek 5. června a neděle 8. června v 17.30 hod. • 2D
■ Pátek 6. června–sobota 7. června v 17.30 hod. • 3D • ZLOBA –
KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE • Dosud nezpracovaný příběh zlé královny
z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959.
Fantasy. Přístupné bez omezení (nedoporučujeme pro nejmenší děti),
97 min., dabing.
■ Čtvrtek 5. června ve 20.00 hod. • 2D
■ Pátek 6. června–sobota 7. června ve 20.00 hod. • 3D
■ Neděle 8. června–pondělí 9. června ve 20.00 hod. • 2D • NA HRANĚ
ZÍTŘKA • Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi a zanechávají za sebou miliony lidských obětí. Akční
sci-fi. Do 12 let nevhodné, 114 min., titulky.
■ Pondělí 9. června–úterý 10. června v 17.00 hod. • 3D
■ Středa 11. června v 17.00 hod. • 2D • GODZILLA • Nejznámější
impozantní monstrum na světě se postaví zlým nestvůrám ohrožujícím
existenci lidstva. Akční. Do 12 let nevhodné, 123 min., titulky.
■ Úterý 10. června–středa 11. června ve 20.00 hod. • STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYSKOČIL Z OKNA A ZMIZEL • Podle stejnojmenného
bestselleru Jonase Jonassona. V domově důchodců pro něj chystají
narozeninovou oslavu, ale vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách.
Komedie/dobrodružný. Do 12 let nevhodné, 114 min., titulky.
■ Čtvrtek 12. června–sobota 14. června v 17.30 hod.
■ Neděle 15. června–pondělí 16. června ve 20.00 hod. • ZAKÁZANÉ
UVOLNĚNÍ • Film režiséra Jana Hřebejka a Petra Kolečky, scenáristy
Okresního přeboru. Nepovedený únos nevěsty, důležité hokejové utkání
a koktejl, který si holky nalijí ve správný čas. Česká komedie. Do 12 let
nevhodné, 90 min, česky.
■ Čtvrtek 12. června–sobota 14. června ve 20.00 hod.
■ Neděle 15. června v 17.30 hod.
■ Sobota 28. června–neděle 29. června ve 20.00 hod. • VŠECHNY
CESTY VEDOU DO HROBU • Jak může normální člověk přežít na
místě, kde Zubatá číhá doslova na každém kroku? Komedie roku! Do
15 let nepřístupné, 116 min., titulky.
■ Sobota 14. června–neděle 15. června v 15.30 hod. • KHUMBA •
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů, protože se narodil
napůl pruhovaný a napůl bílý. Animovaný/rodinný. Přístupné bez omezení,
85 min., dabing.
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■ Pondělí 16. června–středa 18. června v 17.30 hod. • GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ • Příběh někdejší hollywoodské hvězdy Grace Kelly,
která se vzdala oslnivé herecké kariéry a stala se kněžnou Grace. Životopisné drama. Do 12 let nevhodné, 103 min., titulky.
■ Úterý 17. června–středa 18. června ve 20.00 hod. • RANHOJIČ •
Historický velkofilm z období jedenáctého století. Ben Kingsley v roli
slavného učence Aviceny, k němuž do Persie přijíždí z Evropy mladík
Rob Cole. Dobrodružný/drama. Do 12 let nevhodné, 150 min., dabing.
■ Čtvrtek 19. června–neděle 22. června v 17.30 hod. • 3D
■ Sobota 21. června–neděle 22. června v 15.30 hod. • 2D
■ Sobota 28. června–neděle 29. června v 15.00 hod. • 2D • JAK
VYCVIČIT DRAKA 2 • Pokračování úspěšného filmu se vrací do fantastického světa hrdinného Vikinga Škyťáka a jeho věrného draka Bezzubky. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 105 min., dabing.
■ Čtvrtek 19. června–pátek 20. června ve 20.00 hod. • PULF FICTION • Filmový klub • Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let, autorská
Bible Quentina Tarantina v nové remasterováné verzi v Projektu 100.
Vincent Vega a Jules Winnfield jsou nerozluční gangsteři ve službách
obávaného Marsella Wallace. Do 15 let nepřístupné, 154 min., titulky.
■ Sobota 21. června–středa 26. června ve 20.00 hod. • VŠIVÁCI •
Příběh špičkového neurochirurga v bludném kruhu milostných dobrodružství a alkoholu a jeho horkokrevného bratra, veterána z české mise
v Afghánistánu. Drama. Do 12 let nevhodné, 98 min., česky.
■ Pondělí 23. června–středa 25. června v 17.30 hod. • HVĚZDY NÁM
NEPŘÁLY • Hazel a Gus jsou dva výjimeční teenageři, které spojuje
kousavý humor, pohrdání konvencemi a především láska, co s nimi cloumá. Romantické drama. Do 12 let nevhodné, 125 min., titulky.
■ Čtvrtek 26. června–pondělí 30. června v 17.00 hod. • 3D
■ Čtvrtek 26. června–pátek 27. června ve 20.00 hod. • 2D
■ Úterý 1. července–středa 2. července v 17.00 hod. • 2D • TRANSFORMERS: ZÁNIK • Se čtvrtým dílem jedné z nejúspěšnějších sérií přichází nový lidský hrdina a dosud nevidění Transformeři – Dinoboty. Akční
sci-fi. Přístupné bez omezení, 140 min., dabing.
■ Sobota 28. června–neděle 29. června ve 20.00 hod. • VŠECHNY
CESTY VEDOU DO HROBU
Anotace viz výše.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 7. září – Rytířský sál a Kamenná síň •
VELKÁ VÁLKA A LEGIONÁŘI NOVOJIČÍNSKA
V BOJI ZA VZNIK ČESKOSLOVENSKA • Sto let legií
1914–1920 v boji za vznik ČSR.
■ Do neděle 3. srpna – Nová galerie • OLOMUCIANA
• Obrazy a plastiky Unie výtvarných umělců Olomoucka.
Muzejní čtvrtek:
■ Čtvrtek 19. června v 16.30 hod. – Trámový sál • BYLO LÁSKY,
BYLO • Setkání s lidovou zpěvačkou Evou Porubovou a cimbalistou
Jaroslavem Hrbáčkem. O lásce v moravské lidové poezii s Petrem Drkulou. Ochutnávka moravských vín. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00
Sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz.
■ Pátek 6. června v 8.30 hod. – městská sportoviště • POHÁR STAROSTY MĚSTA • Tradiční sportovní akce pro žáky všech novojičínských
základních škol.
■ Sobota 7. června v 17.00 hod. – SVČ Fokus • TANEC FOKUS 2014
• Soutěžní přehlídka amatérských tanečních skupin - disco dance, show
dance, street dance, originální a parketové kompozice. Vstupné: dospělí
30 Kč, děti do šesti let zdarma.
■ Sobota 7. června v 17.00 hod. – SVČ Fokus • REVOLTA V NOVÉM
JIČÍNĚ • Revoluční akce pro celou rodinu na podporu života bez drog –
společné cvičení s vlastní vahou, soutěže o ceny, exhibice, hudebním
program v čele s Revoltou.
■ Sobota 14. června v 9.00 hodin – Masarykovo náměstí (za deště
zimní stadion) • STREETBALL 2014 • Více informací ve sportovní
pozvánce na straně 15.
■ Pátek 20. června v 9.00 hod. – městská sportoviště • MEZINÁRODNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA • Sportovní akce sportovců partnerských měst – basketbal, florbal, fotbal, volejbal.
■ Pátek 20. června ve 20.00 hod. • IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM •
Hromadná jízda in-line bruslařů ulicemi města v doprovodu policejních
vozů, sanitky a hudby z Music-caru. Vstup volný.
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Červen 2014
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Pondělí 2. června–pátek 29. srpna
v hodinách pro veřejnost – městská knihovna • CHVÍLE ZASTAVENÍ
• Výstava fotografií Rudolfa Suchánka.

■ Pátek 20. června v 15.00 hod. – Čajovna Archa • MULTIPOLIS •
Didaktické deskohraní.
■ Sobota 21. června v 16.00 hod. – zahrada Čajovny Archa • ČAJOVÁ
ZAHRADA • Desátý ročník pohodového hudebně čajového festivalu.
Kubuku – djembe z města a okolí, shluk novojičínských hudebníků.
■ Pátek 27. června v 17.00 hod. – Amfiteátr Skalky • VÍTÁNÍ PRÁZDNIN & LAKE MALAWI • Tradiční zakončení školního roku s bohatým
programem. Vstupné 40/60 Kč.
■ Sobota 28. června ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • RENOIR •
Biograf Artefakt. Více informací v rubrice Pozvánky na straně 10.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz.
■ Čtvrtek 12. června v 17.00 hod. – restaurace Hotelu
Praha • KONCERT MLADÝCH HOUSLISTŮ • Vystoupí žáci Veroniky a Jana Machanderových za klavírní spolupráce Dušana
Bruse a Františka Panáčka.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.

■ Úterý 10. června–středa 30. července – výstavní síň Stará pošta
• INSPIROVÁNO MOŘEM • Výstava keramiky Veroniky Horecké,
doplněná o fotografie, malby, kresby a květinovou vazbu. Vernisáž s programem 9. června v 17.00 hod.
■ Celý červen – Čajovna Archa • OBRAZY MARTINY ŠERÉ
Akce:
■ Úterý 3., 10., 17. a 24. června od 18.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
■ Pátek 6. června v 15.00 hod. – Čajovna Archa • EKOPOLIS • Deskové odpoledne s nesehnatelnou hrou a dvěma lektory.
■ Sobota 14. června ve 14.30 hod. – Kamenné divadlo Skalky • DIVADELNÍ DÍLNA XVIII. • Setkání divadelníků i nedivadelníků za svitu ohňů
a loučí s odpoledním programem pro děti. Vstupné 60/80 Kč.

Výstavy:
■ Do pondělí 30. června – expozice Návštěvnického centra • NOVOJIČÍNSKÉ NÁMĚSTÍ NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH
A POHLEDNICÍCH • Ze sbírky Ivana Bartoně.
■ Pondělí 2. června–pondělí 30. června – galerie Návštěvnického
centra • MĚSTO FOTOGRAFIÍ • Výstava fotografií Jiřího Kudělky. Vernisáž 2. června v 17.00 hod.
Návštěvnické centrum nabízí
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně.
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00

Zveme vás na koncert hardrockové kapely

Léto s Fokusem
nabídka volných míst na pobytových
i příměstských letních táborech:
10. 7.–20. 7.
TZ Hadinka NA JINÉ PLANETĚ

3 200 Kč

14. 7.–23. 7.
TZ Bartošovice CESTA KOLEM SVĚTA ZA 10 DNŮ

2 800 Kč

4. 8.–13. 8.
TZ Bartošovice PROTI PROUDU ČASU

2 800 Kč

ROZTANČENÉ LÉTO
PRÁZDNINOVÝ SEN
FLORBALOVÝ TÝDEN
NENUDA
FOTBAL KEMP

(30. 6–4. 7., 7. 7.–11. 7.)
(4. 8.–8. 8.)
(11. 8.–15. 8.)
(18. 8.–22. 8., 25. 8.–29. 8.)
(25. 8.–29. 8.)

Informace o počtu volných míst a přihláška
na http://www.fokusnj.cz
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VĚŠÁK
V sobotu 7. června 2014 v 18.30 hodin
na Masarykově náměstí v Novém Jičíně

Koncert je doprovodnou akcí
charitativní cyklotour
Na kole dětem 2014,
kterou pořádá
známý velocipedista Josef Zimovčák.
Peloton přijede na náměstí
přibližně v 18 hodin.
Přijďte cyklisty přivítat,
pobavit se
a zároveň podpořit
dobrou věc.

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Červen 2014

EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Máchova 56,

Nabízíme velký výběr matrací,
741 01 Nový Jičín
postelí, lamelových roštů,
tel.: 556 708 339,
e-mail: plklasika@tiscali.cz
přikrývek, polštářů
www.expertnazdravespani.cz
a bytových doplňků

MED
centrum

BENZINA
SHELL

Novojičínský zpravodaj

13

Červen 2014

Placená inzerce

Advokátní kancelář

JUDr. Alena Schmidtová
Mgr. Barbora Brucknerová
sídlem Nový Jičín, Havlíčkova 4
oznamují otevření provozovny pro insolvenci
v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská čp. 714
tel.: 556 703 544, 606 783 406,
e-mail: kancelar@judrschmidtova.cz
Právní služby zejména v oblasti insolvenčního práva:

• návrhy na oddlužení (osobní bankrot)
• konkurzní řízení
Další právní služby v oborech:

• autorská práva, ochranné známky
• převody zdravotnických zařízení (ordinací)
• založení obchodních společností
• veřejné zakázky

více na www.judrschmidtova.cz
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Úspěšný kulturista Kelnar

Objevovali Ašský výběžek

Vladimír Bárta
Jeden triumf za druhým nyní sklízí Lukáš Kelnar, člen oddílu kulturistiky Tělovýchovné jednoty Nový Jičín. Pětatřicetiletý závodník
se třetího května v Přerově zúčastnil mistrovství Moravy a Slezska.
V kategorii do 67,5 kilogramu porazil všech šest soupeřů a spolu
s vítězstvím si zajistil nominaci na republikový šampionát, který se
konal o týden později v Praze.
Ani tady novojičínský kulturista nezaváhal a svou hmotnostní kategorii v konkurenci dalších sedmi borců vyhrál. Radost ze životního
sportovního výsledku umocnilo narození syna Erika, kterého jeho
partnerka přivedla na svět v době soutěže. Lukáš Kelnar hájí barvy
našeho města už přes deset let a jeho výsledky patří k nejlepším.
Z mistrovství republiky pravidelně přiváží medaile.

Ivan Čejka
Týdenní autobusový zájezd do nejzápadnější části republiky uspořádal odbor Klubu českých turistů. Cestou jsme se zastavili v Bečově
nad Teplou, kde v tamním zámku vystavují jedinečnou památku –
relikviář svatého Maura.
Další dny jsme strávili poznáváním přírodních i kulturních památek
v okolí Aše. Z bohatého programu zmíním návštěvu Národní přírodní
rezervace Soos s „bahenními sopkami“, vyhaslé sopky Komorní
Hůrka nebo putování k prameni řeky Bílý Halštrov.
Kromě krásné přírody jsme obdivovali historické památky v Chebu,
hrad Vildštejn ve Skalné, obnovený areál Maria Loreto ve Starém
Hrozňatově, unikátní evangelický kostel v Podhradí, v Bavorsku pak
baziliku minor ve Waldsassenu a kruhový kostel u Münchenreuthu.
Na výstavě miniatur v saském Adorfu jsme spatřili význačné stavby
kraje Vogtland.

Lukáši Kelnarovi (uprostřed) se daří ve sportu i osobním životě.
Foto: Jaroslav Trnka

Modrý mítink ovládla Laguna
Josef Nekl
Bezmála tři sta závodníků z patnácti významných klubů ploutvového
plavání z Česka, Slovenska a Polska se sešlo na soutěži Modrý mítink,
která proběhla o prvním květnovém víkendu v novojičínském krytém
bazénu.
Diváci sledovali špičkové výkony reprezentantů i bojovnost teprve
šestiletých ploutvařů. Potlesk si vysloužili veteráni, kteří na Modrém
mítinku dostávají možnost zopakovat si po šedesátce svá závodní
léta. Těší nás, že do této kategorie se hlásí stále více borců.
V individuálních disciplínách se Laguňáci výrazně prosadili. Zejména
v nejdelší disciplíně na dvě stě metrů s ploutvemi Jakub Kovařík zdolal
český rekord starších žáků časem 1:51,77 min. a Jakub Jarolím předvedl
výkon lepší světového rekordu 1:35,76 min.
Vítězi Modrého mítinku se stali senioři Jakub Jarolím a Andrea Gašperiková, junior Ondřej Dofek, starší žáci Barbora Svobodová a Jakub
Kovařík a mladší žák David Kremel. Domácí ploutvaři vyhráli také týmovou soutěž mládeže a po součtu bodových zisků juniorů, seniorů
a veteránů jim patří i celkové prvenství.

Stolní tenisté nezahálejí
Miroslav Mikula
Přestože pro novojičínské stolní tenisty sezona skončila, v omezeném tréninku pokračují zejména hráči, kteří budou v příští sezoně
hrát druhou ligu. Mimo to oddíl ve spolupráci s mateřskými a základními školami ve městě připravuje na červen nábor mládeže. Ambiciozní klub by rád vychoval nové adepty sportu s nejmenším míčkem
a navázal tak na dřívější úspěchy v okrese, kraji i celostátním měřítku.
Pátého června se stolní tenisté sejdou v herně sportovní haly Loučka na výroční schůzi, aby zhodnotili uplynulou a nastolili vizi pro
novou sezonu. V prvním prázdninovém měsíci pak budou čerpat
síly pro novou sezonu, která odstartuje v srpnu. Více informací se
dozvíte na www.stolnitenistjnovyjicin.cz.

Novojičínský zpravodaj

Novojičínští turisté u Bismarckovy rozhledny na Zelené hoře.
Foto: Ivan Čejka

Starší přípravky hrály turnaj

Turnaj starších přípravek v kopané uspořádal poslední dubnovou sobotu TJ Sokol Straník. Zúčastnilo se ho pět družstev
z Novojičínska. Domácí tým (na snímku) obsadil jen vlivem horšího
skóre druhé místo se ziskem 10 bodů a poměrem branek 15:4.
Turnaj vyhráli mladí fotbalisté z Bartošovic.
Text: Čestmír Pavlík, foto: Marek Nižnanský

Sportovní pozvánka
Streetball 2014 – za každého počasí
Osmnáctý ročník turnaje Streetball proběhne v sobotu 14. června
na Masarykově náměstí. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční
na zimním stadionu. Prezence začne v 8.15 hodin, turnaj odstartuje
v 9.00 hodin. Nejlepší družstva získají hodnotné ceny. Více informací
a přihlášky najdete na www.fokusnj.cz. Přihlášky si lze osobně vyzvednout také v sekretariátu BC Nový Jičín a ve Středisku volného času
Fokus. Registrace je možná i v den konání akce do 8.45 hodin.
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Fotosoutěž čtenářů – 39. kolo
Počasí v nejrůznějších podobách nabídlo v posledních týdnech
našim fotografujícím spoluobčanům dostatek inspirací. Blesky
i duhy v bouřkách, ale i modré nebe s neskutečně seřazenými
mráčky. Ani tentokrát nemůžeme vyhodnotit více než tři snímky.
A tak těsně za trojicí „na bedně“ zůstávají kvalitní snímky Antonína
Vágnera, Michala Pruška, Jana Kopery a dalších.
1. místo získává zajímavě zpracovaný snímek Petra Lenarta, na
němž budova pošty a domu s pečovatelskou službou hrají
snad až podřadnou roli.
2. místo patří pohotovému Štěpánu Veverkovi, který uměl využít
polohu svého sídla s přiměřenou dávkou trpělivosti (a za bouřky
se neskrývá v peřinách).
3. pořadí obsazuje záběr Iva Danka na 215 let existující
kloboučnickou továrnu pod nádhernou duhou, která přicházívá
po temných mracích.
Pavel Wessely

2. místo: Štěpán Veverka
1. místo: Petr Lenart

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.

3. místo: Ivo Danko
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