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Charitativní cyklotour Na kole dětem zavítala do našeho města
Více informací čtěte na straně 4.

Foto: Jan Kopera
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
často od vás dostávám dotaz, co se
děje na Skalkách. Nyní vám tento velmi
zajímavý projekt přiblížím. Lesopark
Skalky, jak se projekt oficiálně nazývá,
je umístěn na ploše pěti hektarů, která
zahrnuje část Hückelových zahrad
a navazující, původně zemědělsky
využívané pozemky.
Jeho cílem je revitalizovat významnou rekreační oblast v Novém
Jičíně. Navazuje na další oddechové zóny a často vyhledávaná
místa pro občany i návštěvníky města - kamenné divadlo, hřiště
na Skalkách, amfiteátr, seníkovou louku s instalovanými cvičebními
prvky pro děti i dospělé, až po stezku pro pěší a cyklisty směrem
na Čerťák s možností koupání a slunění.
Projekt zpracoval známý odborník, emeritní profesor Ivar Otruba,
který ho tematicky rozdělil na tři části: zahrady u vil, slunný háj
a růžovité. Celkem bude v rámci projektu Lesopark Skalky upraveno
5,08 hektaru zelených ploch, vysazeno 2 500 stromů a 9 500 keřů,
1 360 růží a 11 785 trvalek.
V lesoparku budou kromě listnatých a jehličnatých dřevin i rozlehlé plochy stále zelených rostlin, například pestrobarevných
rododendronů. Studie lesoparku a zahrad vychází z historických
pramenů. Proto v zahradách u vil budou i třešně, jabloně, slivoně
a hrušně jako v dobách, kdy je obývala továrnická rodina Hückelových. Stávající porosty budou upraveny tak, aby vznikl optimální
rytmus střídání stinných a prosluněných partií.
V zahradě růžovitých bude vyhlídkový altán se slunečními
hodinami a terasy lemované růžemi a trvalkami. Slunný háj bude
ideálním místem pro opalování a pikniky. Metr vysoké náspy ve
tvaru banánu, osázené zelení, budou zajišťovat určitou míru soukromí. Celý lesopark je protkán chodníčky a doplněn lavičkami.
Nezanedbatelná je také plánovaná role vzdělávací, informace
a ponaučení získají návštěvníci z textů na informačních tabulích.
Práce na lesoparku byly zahájeny loni na podzim úpravou půdy,
provedením terénních úprav a také částečně neočekávaným,
bohužel nutným, odstraněním kůrovcem nakažených dřevin. Toto
bílé místo v projektu bylo následně podle kvalifikovaného návrhu
osázeno dřevinami tak, aby v budoucnu s ostatními výsadbami
vytvořilo harmonický celek.
Za mírné zimy probíhalo budování sítě cestiček spojujících jak
všechny tři vznikající části projektu, tak lokality okolního rekreačního prostředí. Také veškeré terénní úpravy a modelaci ploch se
podařilo zvládnout do předjaří.
Následně navazují zahradnické práce spočívající v přípravách
ploch a výsadbách stromů a keřů, ale také výstavba kamenných
zídek nebo dláždění plochy pro altán a sluneční hodiny. Práce by
měly být dokončeny letos na podzim.
Náklady přesáhnou jednadvacet milionů korun, z toho 8,8 milionu
korun pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Zakázku získala ve výběrovém řízení firma Gabriel. Poděkování za přípravu a uskutečnění projektu patří zejména pracovnicím odboru
životního prostředí městského úřadu – vedoucí Evě Bártkové,
Haně Hůlové a Kateřině Kuželové.
Vážení spoluobčané, věřím, že budete do nového lesoparku
Skalky rádi chodit na rodinné procházky a využijete ho k relaxaci
a odpočinku.
Na závěr vám musím sdělit důležitou informaci. V minulém čísle
jsem psal o rekonstrukci bazénu. Bohužel, výběrové řízení muselo
být ze zákona zrušeno, neboť firmy ucházející se o realizaci projektu nesplnily podmínky zadávacího řízení. Proběhne tedy nové
výběrové řízení a tato velká investiční akce se uskuteční až v příštím roce společně s již dříve avizovanou modernizací vnitřního
areálu.
Jaroslav Dvořák
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Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Osmdesátá schůze Rady města Nový Jičín dne 28. května:
Rada města schválila nový ceník stání motorových vozidel na místních komunikacích, od 1. července prodloužila bezplatné parkování
na parkovišti Na Valech z jedné na dvě hodiny (více v samostatném
článku). Schválila také dohodu o splátkách dluhu s provozovatelem
Hotelu Praha. Radní souhlasili s realizací bezpečnostních opatření
v dopravě na Komenského ulici podle vítězné varianty číslo 3 v souladu
s doporučením dopravní komise a výsledky veřejného projednávání.
Osmdesátá první schůze Rady města Nový Jičín dne 5. června:
Radní schválili nájem pozemků pro Mateřskou školu v Bludovicích
a použití příspěvku města pět set tisíc korun na hloubkovou drenáž
a restaurování bočních oltářů v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Dvacáté třetí zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 5. června:
Zastupitelé se usnesli, že i v příštím volebním období bude mít zastupitelstvo 29 členů. Schválili ukončení účasti
města v obchodní společnosti TV Beskyd
a rozdělení příjmů z loterií sportovním organizacím. Tělovýchovná jednota získá
111 184 Kč, hokejový klub 700 462 Kč,
fotbalový klub 500 330 Kč, oddíl volejbalu
TJ 200 132 Kč, basketbalový klub
100 066 Kč, Moravia racing team
24 000 Kč, oddíl kuželek TJ 20 000 Kč.
Zastupitelstvo pověřilo řízením městské
policie Jiřího Kleina (na snímku).

Nová školka v Bludovicích
Petr Brandejs, ředitel školy
Prvního září bude v Bludovicích opět otevřena mateřská škola,
která zde fungovala do roku 1992. Nyní končí rekonstrukce vnitřních
prostor, v červenci budou následovat úpravy zahrady, včetně výstavby zvuk zachycujícího plotu podle požadavků hygieniků. Školka
tak dětem poskytne prostory odpovídající jejímu modernímu vzdělávacímu programu a rodičům pohodlný příjezd pro jejich auta.
Kromě angličtiny, hudby a dalších kroužků přijde některým rodičům jistě vhod, že Mateřská škola v Bludovicích jako jedna z mála
přijímá děti už od dvou let. Výhodou je také poměrně dlouhá provozní
doba, která trvá minimálně do 17.00 hodin.
Několik posledních míst je ještě k dispozici. Své dítě můžete přihlásit prostřednictvím webové stránky www.skolkabludovice.cz.

Nový Jičín má europoslankyni
Novojičínský zpravodaj
Poprvé od vstupu naší země do Evropské unie před deseti lety má
Nový Jičín svou zástupkyni v Evropském parlamentu. Stala se jí dosavadní poslankyně dolní komory našeho parlamentu Kateřina Konečná,
která byla v letošních eurovolbách jedničkou na kandidátce KSČM.
Volby se uskutečnily třiadvacátého a čtyřiadvacátého května.
V Novém Jičíně se jich zúčastnilo 16,84 procenta voličů. Nejvíce hlasů
– 19,54 procenta – získala ČSSD, další v pořadí skončily KSČM
s 15,96, ANO 2011 s 13,59 a KDU-ČSL s 12,20 procenta. Pětiprocentní
hranici překročily ještě koalice TOP 09 a STAN s 8,75 a ODS
s 8,38 procenta. Individuální vítězkou eurovoleb v našem městě je třiatřicetiletá Konečná, která obdržela 239 přednostních hlasů.
Vážení čtenáři, podle rozhodnutí redakční rady Novojičínského zpravodaje budeme Občanskou statistiku zveřejňovat
nikoliv každý měsíc jako dosud, ale vždy po půl roce. Informace
o počtu obyvatel, narozených dětí, sňatků, nejstarších občanů
a podobně budete na tomto místě nacházet vždy v únorovém
a srpnovém čísle.
Děkujeme za pochopení.
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Město ocenilo osobnosti
Marie Machková, tisková mluvčí

Premiér navštívil naše město

Město Nový Jičín ocenilo osobnosti za práci ve školství a kultuře.
Poprvé od roku 2004, kdy začalo ocenění udělovat, vznikla také kategorie osobností ze sociální oblasti, které budou vyhlášeny na Dni
sociálních služeb.
Starosta Jaroslav Dvořák sedmnáctého června poděkoval deseti
pedagogickým pracovníkům a čtyřem osobnostem z oblasti kultury.
„Všichni, jimž jsem měl čest poděkovat, jsou osobnosti, které pracují
nad rámec svých běžných povinností. Vzdělávají a inspirují. Bez nich
by Nový Jičín nebyl tím, čím je,“ řekl starosta.
Osobnosti školství
Alexandra Habdasová
Alena Lowaková
Věra Matýsková
Marie Hejdová
Marie Žambochová
Dagmar Mlejnková
Radmila Vrbková
Monika Kubiszová
Michaela Glogarová
Dagmar Pospěchová
Osobnosti kultury
Zora Kudělková
Pavel Bártek
Petr Orság
Milan Baron

– Základní škola, Komenského 66
– Základní škola, Komenského 68
– Základní škola, Tyršova 1
– Základní škola, Jubilejní 3
– Mateřská škola Sady, Revoluční 52
– Střední škola technická a zemědělská
– Mendelova střední škola
– Mendelova střední škola
– Základní umělecká škola
– Odborné učiliště a Praktická škola
– dlouholetá pracovnice zdejšího městského úřadu na úseku zahraničních vztahů
– ředitel Beskydského divadla
– ředitel Městského kulturního střediska
– hudebník, režisér, předseda ochotnického Divadla bez portfeje

Premiér Bohuslav Sobotka zavítal třiadvacátého června do Nového Jičína. Zastavil se zde během pracovní návštěvy našeho kraje.
Prohlédl si Návštěvnické centrum, kde se zajímal o přípravy nové
expozice věnované generálu Laudonovi. Jako dar si odnesl kopii
historické veduty našeho města a klobouk. Se zástupci radnice
a Moravskoslezského kraje poté jednal o zaměstnanosti, průmyslové
zóně a probíhající stavbě cyklostezky do Hostašovic.
Text a foto: Marie Machková

Navrhněte logo cyklostezky!
Marie Machková, tisková mluvčí
Svazek obcí, který buduje cyklostezku z Nového Jičína do Hostašovic, prodloužil veřejnou soutěž na její logo. Autoři mohou své návrhy
posílat do pátku 18. července. Logo by mělo být originální a výstižné,
s jasnou vazbou na železnici, v jejíž bývalé trase cyklostezka povede.
„Prodloužením uzávěrky chceme vyjít vstříc studentům, kteří prožívají
zkouškové období. Více času na promyšlení a zpracování návrhů bude
mít také široká veřejnost,“ komentoval rozhodnutí radnic místostarosta
Přemysl Kramoliš.
Grafické návrhy musejí být v listinné i elektronické podobě a ve třech
variantách – barevné, černobílé a bíločerné. Každé zobrazení je třeba
vyhotovit minimálně na formátu A5. Autor vítězného námětu získá
honorář ve výši deseti tisíc korun. Logo se pak objeví na propagačních
předmětech, informačních tabulích podél cyklostezky, mapách nebo
cyklistických dresech.
Návrh lze zaslat poštou v uzavřené obálce na adresu: Svazek cyklostezka Nový Jičín- Hostašovice, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín.
Případně je možné doručit ho osobně na podatelnu novojičínského městského úřadu na Divadelní ulici 1. Bližší informace o podmínkách soutěže
najdete na webových stránkách jednotlivých členských obcí svazku.

Starosta předává ocenění Zoře Kudělkové. Foto: Marie Machková

Pomáháme životnímu prostředí
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Obyvatelé Nového Jičína loni odevzdali do červených kontejnerů nebo
sběrných dvorů 1 389 vyřazených televizí, 568 monitorů a 11 996 kilogramů drobných elektrospotřebičů. Vyplývá to z údajů neziskové společnosti Asekol, která zpětný odběr a recyklaci tohoto materiálu zajišťuje.
Společnost poprvé vystavila městu takzvané Environmentální vyúčtování, v němž odevzdané elektrospotřebiče přepočetla na úspory
surovin a energií a vliv na životní prostředí. „Lidé v Novém Jičíně uspořili
přibližně 587 megawatthodin elektřiny, 26 412 litrů ropy, 2 643 kubických metrů vody a 25 tun primárních surovin. Emise skleníkových
plynů snížili o 132 tuny a produkci nebezpečných odpadů o 520 tun,“
informovali zástupci Asekolu.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu v průměru dvě tuny skleníkových plynů a čtyřčlenná
domácnost za stejné období spotřebuje 2,2 megawatthodin elektřiny,
je zřejmé, že třídit a recyklovat odpad má smysl. Každý, kdo tak činí,
si zaslouží poděkování.
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Parkování zdarma: Dvě hodiny
Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice prodloužila dobu bezplatného parkování u tržnice. Dosud
mohl motorista na parkovišti Na Valech odstavit auto na šedesát minut,
aniž by platil parkovné. Od 1. července to bude možné po dobu dvou
hodin. Město se tak snaží vyhovět místním podnikatelům, kteří žádali,
aby jejich provozovny byly lidem, kteří přijedou do centra města vozidly,
dostupnější.
„Shodně s podnikateli si přejeme, aby lidé, kteří zaparkují u tržnice,
zůstali v centru města delší dobu. Od prvního července se mohou
místní i návštěvníci Nového Jičína zdržet dvě hodiny a nezaplatí za
parkování ani korunu. Mohou si nakoupit, naobědvat se v restauraci,
posedět v kavárně,“ řekla místostarostka Blanka Faluši.
Sdružení podnikatelů původně usilovalo o povolení vjezdu vozidel
a možnost parkování přímo na náměstí. Tuto variantu ale dopravní
komise, většina odborů městského úřadu i radní odmítli. „Zvolili jsme
kompromisní řešení. I prodloužení bezplatného parkování Na Valech
jen o hodinu sníží příjmy do rozpočtu města. Chceme ale pomoci živnostníkům a přejeme si, aby centrum města žilo,“ dodala Faluši.
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Dar, který zachraňuje životy
Marie Machková, tisková mluvčí
Sedmačtyřicet bezpříspěvkových dárců krve ocenila jedenáctého
června zdejší radnice. Mezi občany města, kterým vedení úřadu poděkovalo a předalo drobný finanční dárek, bylo dvacet nositelů Janského
plakety a pětadvacet majitelů Zlatých křížů I. až III. třídy. A také dva
muži, držitelé plakety Dar krve – dar života, kteří darovali krev více než
třistakrát.
„Neumím si představit, kolik jste zachránili životů. Vaše obětavost
nelze ničím nahradit ani vyčíslit. Přijměte alespoň toto symbolické
poděkování,“ přivítal dárce na radnici místostarosta Přemysl Kramoliš.
Mezi přítomnými byli osmačtyřicetiletý Antonín Janák a o devět let
starší Miroslav Dreiseitl, kteří získali ocenění za mimořádný počet
odběrů. „Mám jich za sebou tři sta tři. Začal jsem na vojně, kdy jsem
chtěl mít den volna. Dnes už to vidím jinak, život a zdraví mají pro mě
jinou hodnotu,“ usmíval se starší z mužů.
Antonín Janák má na kontě jen o dva odběry méně. „Začal jsem po
zemětřesení v Arménii v roce 1988. Tehdy jsem reagoval na výzvu nemocnice. Teď už docházím na transfúzní oddělení pravidelně, protože chci
pomáhat lidem,“ řekl muž, který už také daroval kostní dřeň a krevní
plazmu.

V pěti osmihodinových lekcích se účastnice kurzu naučily praktickým základům bezpečného chování v běžném životě, ale i psychologickým a právním hlediskům sebeobrany. Strážníci pořádali
kurz pro jeho stálou návštěvnost již počtvrté. Všechny ženy projevily
velmi dobré znalosti a právem získaly účastnický certifikát, který jim
slavnostně předal ředitel městské policie.
Do budoucna strážníci zvažují rozšíření kurzu pro ženy o další
oblasti, například o obranu proti napadení se zbraní. Letos na podzim
mají v plánu kurz sebeobrany pro seniory.

Radní odvolali ředitele firmy
Marie Machková, tisková mluvčí
Radní odvolali ředitele technických služeb Milana Grestenbergera.
Do jmenování nového ředitele, kterého určí výběrové řízení, jej nahradí
Oskar Šíma, jenž tuto příspěvkovou organizaci města v minulosti již
vedl.
„Odvolaný ředitel nesplnil cíle, které mu rada města při jmenování
před dvěma lety uložila. Měl zlepšit hospodaření, snížit náklady, zlepšit
komunikaci s městským úřadem, občany i zaměstnanci. Sám mám
špatnou zkušenost z letošního května, kdy byl na tocích třetí povodňový
stav a hrozily záplavy. V takové situaci musí ředitel technických služeb
reagovat výrazně pružněji,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák.
Radní se shodli, že práci technických služeb stále častěji kritizují
také občané. „Na nedobrou atmosféru na pracovišti si stěžují i zaměstnanci,“ dodal starosta, podle něhož firma rovněž nedostatečně
žádala o dotace.
Dočasně jmenovaný Oskar Šíma byl ředitelem technických služeb
před Grestenbergerem. „Hledali jsme krizového manažera. Oskar
Šíma má s vedením této organizace zkušenosti. Je pravděpodobné,
že výběrové řízení na nového ředitele bude zadávat politická reprezentace města, která vzejde z říjnových komunálních voleb,“ doplnil
starosta.

Velká ekosoutěž zná výherce
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Místostarostka Blanka Faluši předává ocenění dárcům krve.
Foto: Marie Machková

Ženy ukončily kurz sebeobrany
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Dalších sedmadvacet žen a dívek z našeho města složilo patnáctého června zkoušku z umění sebeobrany. Kurz od května vedli
strážníci městské policie jako součást projektu prevence kriminality
pro ženy všech věkových skupin.

Slavnostní vyhodnocení Velké ekosoutěže 2014 se uskutečnilo
osmadvacátého května v kině Květen. Pro žáky místních škol ji uspořádalo město Nový Jičín se Střediskem volného času Fokus a Technickými službami města.
Děti soutěžily o hodnotné ceny tím, že přinesly do své školy
nefunkční elektrospotřebiče, určené k recyklaci. Letošní ročník přinesl
skokový úspěch, neboť se podařilo nasbírat 5 898 elektrozařízení,
proti loňským 3 070 kusům.
Mezi školami zvítězila Základní škola Komenského 68 (2 420 kusů),
další příčky obsadily Základní škola Komenského 66 (2 159) a Základní škola Tyršova (1 165). V posledně jmenované škole si nejlépe
vedla třída 5. B s 247 kusy, na Komenského 66 vyhrála 1. B (498) a na
Komenského 68 byli nejpilnější žáci 1. A (771). Nejlepším jednotlivcem
se stal David Mádr, žák 8. B Základní školy Komenského 66, který
nasbíral 323 elektrozařízení.

Šlapali jsme na kole pro děti
Jan Kopera
První červnovou sobotu skončila na Masarykově náměstí třetí a následující den odsud odstartovala čtvrtá etapa veřejné charitativní cyklotour
Na kole dětem. Peloton sem přijel z předchozího etapového města
Zlína. V neděli se jezdci, včetně novojičínských, vydali na 123 kilometry
dlouhou etapu z Nového Jičína do Hranic na Moravě, Lipníku nad
Bečvou, Potštátu, Vítkova a Bruntálu.
Na startu se s nimi podáním ruky přivítal autor projektu Josef Zimovčák, osmapadesátiletý velocipedista, vytrvalec, rekordman a rodák
z Veselí nad Moravou, jenž etapu odstartoval. V duchu jeho hesla „Pojeď
s námi celou trasu, jednu etapu, kousek,“ jsem se se svou dámskou
eskou připojil k pelotonu, abych záslužnou akci také podpořil.
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Přestože bylo vidět, že Josef Zimovčák po těžkém pádu v úvodní
etapě ze Znojma do Hodonína stále trpí bolestmi, ihned po naskočení
do sedla svého kostitřasu nabral takové fofry, až mi to vyrazilo dech.
Tak rychlé tempo jsem nečekal!
Legendární jezdec na vysokém kole opět předvedl, že nemá jen
tvrdé pozadí, ale i tvrdou hlavu s obrovskou silou lidské vůle, před
kterou lze jen uctivě smeknout.
Když jsem se na Palackého ulici propracoval na poslední místo
a peloton mi začal ukazovat záda, nezbylo mi než všem účastníkům
charitativní jízdy na podporu onkologicky nemocných dětí popřát
šťastnou cestu.
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Veletrh zhlédly tisíce lidí

Přibudou parkovací místa

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Sedmdesát vystavovatelů a prezentačních firem se představilo na
XV. veletrhu Novojičínska, který se čtyřiadvacátého a pětadvacátého
května uskutečnil v našem městě. Do areálu zimního a fotbalového
stadionu zavítalo sedm a půl tisíce lidí.
„Návštěvníci sem měli bezplatný vstup. Zdarma město poskytlo také
plochu, na níž podnikatelé prezentovali svou činnost,“ připomněl vedoucí obecního živnostenského úřadu Stanislav Bartoň. Na veletrhu si lidé
mohli zakoupit kosmetiku, květiny, koláče, bezlepkové pokrmy, oděvy,
kola, šperky a další věci. Případně si mohli dojednat stavbu domu,
výměnu oken, úklidovou techniku či různá pojištění a možnost studia.
Poprvé se zde představila i soukromá základní škola Galaxie, která
po letních prázdninách přivítá první žáky. Součástí gastronomické
nabídky byla prezentace projektu Jak šmakuje Moravskoslezsko, spojená s ochutnávkou krajových specialit.

Na sídlišti Bezručova – Riegrova vznikne nové parkoviště. Jeho výstavba, spolu s obnovou chodníků, úpravou zeleně a výměnou veřejného
osvětlení, je součástí další etapy regenerace této lokality.
Podle projektu se náklady vyšplhají na deset a půl milionu korun. Z toho
nejvýše čtyři miliony korun pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
S přestavbou sídliště ze sedmdesátých let minulého století začala radnice
předloni. V předešlých etapách na ni vynaložila přes šest milionů korun.
„V anketě i na veřejném projednávání před třemi lety občané uvedli,
že je nejvíce trápí nedostatek parkovacích míst. Vybudováním parkoviště
získají devětatřicet nových stání pro auta,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Na Máchově a Bezručově ulici radnice nechá rekonstruovat chodníky.
Asfaltový povrch tam nahradí zámková dlažba. V Dvořákově ulici proběhne výměna sloupů veřejného osvětlení a úprava zeleně. Mobiliář
doplní nové lavičky a odpadkové koše.
„Věříme, že původně předpokládanou cenu se nám ve výběrovém
řízení podaří snížit,“ dodala Ivana Morisová z odboru majetku, rozvoje
a investic. Stavební práce by měly začít v srpnu.

Propagovali město a Laudona

Dětem se nejvíce líbilo u stánku s dřevěnými hračkami.
Foto: Marie Machková

Úspěšné kostýmované procházky
Radka Bobková
Pohádkově kostýmované procházky městem pořádalo v červnu
Návštěvnické centrum ve spolupráci s Educa – Střední odbornou
školou a Půjčovnou kostýmů Kašpárek v Kopřivnici. Zájemci o netradiční prohlídky zaplnili všechny středy v měsíci. Na pěti zastaveních
pohádkové bytosti vyprávěly dětem pověsti vztahující se k Novojičínsku. Připraveny byly také soutěžní hry, kvízy a úkoly, za které děti
získaly sladkou odměnu a razítko do herní karty.

Návštěvnické centrum se v závěru května potřetí zúčastnilo Mezinárodní výstavy průmyslového dědictví a důlní turistiky v polském
Zabrze. Pořadatelé nám zdarma poskytli stánek s prezentačními
panely. Návštěvníkům jsme nabízeli propagační materiály a prezentovali připravovanou expozici generála Laudona v Návštěvnickém centru. Text: Radka Bobková, foto: Návštěvnické centrum

Charitativní pochody pomáhají psům v nouzi
Charitativní pochody na podporu psů v nouzi uspořádalo v květnu
a červnu občanské sdružení Pomoc psům Novojičínsko. Trasa je pokaždé
jiná, mezi účastníky jsou pochody velmi oblíbené. Vždy se do nich zapojilo
několik desítek lidí se svými dětmi a pejsky. Také přišlo hodně bývalých
pejsků bez domova s novými páníčky. Účastníci si před startem koupili
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charitativní trička a hned si je oblékli. Na pochodech panuje skvělá atmosféra, pozitivně naladění jsou i pejsci. Zisk z prodeje charitativních triček
využijeme na další pomoc psům v nouzi. Pejsci bez domova také dostali
darem granule a pamlsky. Další pochod plánujeme v září. Těšíme se na
další nové účastníky.
Text a foto: Soňa Kafková
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Mladým výtvarníkům se dařilo
Gabriela Šustalová, Jana Tošovská

Chovatelé pořádali výstavu

Významných úspěchů dosáhly děti z Nového Jičína v prestižních
výtvarných soutěžích. Kristýna Kapušová z osmého ročníku Základní
školy Dlouhá 56 obsadila druhé místo v celostátní soutěži Máme
rádi přírodu. Pod vedením učitelky Jitky Jeřábkové, zachytila znečištění přírody v okolí velkých cest a dálnic.
Základní škola Komenského 66 se podruhé zúčastnila Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy Lidice, letos na téma Rodinné hospodářství.
Sešlo se v ní bezmála osmadvacet tisíc prací, z nichž patnáct set
získalo čestná uznání poroty. Mezi oceněnými bylo pět žáků třídy
6. A ze zmíněné novojičínské školy – Klára Melčáková, Daniel Lechovič, Markéta Konvičková, Martin Jiříček a Andrea Blancová.

Dvoudenní výstavu koní a hospodářských zvířat, spojenou s prodejem farmářských výrobků, uspořádal na přelomu května a června
místní spolek Svazu chovatelů koní. V sobotu návštěvníci areálu
Školního zemědělského podniku v městské části Žilina sledovali
přehlídku koní a hospodářských zvířat a soutěž s názvem K-faktor.
Následující den byly na programu vozatajské a skokové soutěže
a dostihy, v nichž se představili velcí koně i poníci. Diváci, kterých
se přišlo podívat opravdu hodně, si ve stájích mohli prohlédnout
nejen koně, ale i kozy, ovce, krávy, kachny, slepice a pštrosy.
Text a foto: Jitka Szolnokyová

Cvičili se v první pomoci
Radmila Vrbková
Oceněná práce Martina Jiříčka, nazvaná To byly časy.
Repro foto: Jana Tošovská

Pět dnů v zemích Beneluxu
Roman Benčák
Pětidenní zájezd do zemí Beneluxu podniklo na konci května jedenačtyřicet žáků základních škol Tyršova a Starý Jičín. V Lucemburku
jsme si prohlédli historické centrum. U belgického města Bastogne
jsme navštívili památník Mardasson, postavený na počest amerických
vojáků, kteří padli nebo byli zraněni během bitvy v Ardenách za druhé
světové války. Druhý den jsme začali prohlídkou Waterloo, kde Napoleon v roce 1815 utrpěl drtivou porážku. V Bruselu jsme navštívili Atomium, Grande Place a další památky.
Následující den jsme odjeli do Amsterdamu. V jeho blízkosti jsme
navštívili skanzen Zaanse Schans s funkčními větrnými mlýny a výrobou
dřeváků a sýrů. V hlavním městě nás uchvátily kanály zvané grachty,
prohlédli jsme si Královské muzeum s Rembrandtovým obrazem Noční
hlídka. Také jsme viděli, jak se brousí diamanty.

Kdo neviděl sošku čurajícího chlapečka, jako by v Bruselu nebyl...
Foto: Jaroslav Kubíček
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Výcvik první pomoci uspořádala v červnu pro žáky osmých a devátých
tříd novojičínských základních škol zdravotnická sekce Mendelovy
střední školy. Na sto sedmdesát dětí ze tří škol získalo základní teoretické
a praktické dovednosti při poskytování první pomoci na laické úrovni.
Žáci se naučili připravit zraněného k transportu ve správné poloze,
osvojili si základy kardio-pulmonální resuscitace podle nejnovějších
medicínských poznatků, naučili se zhodnotit stav zraněného, druh
krvácení, zlomenin a správný způsob jejich ošetření. Také se seznámili
se základními složkami integrovaného záchranného systému.

Pohár pro školu Komenského 66

Tradiční Pohár starosty města proběhl šestého června na zdejších
sportovištích. Zúčastnily se ho všechny místní základní školy. Jejich
žáci se utkali ve čtrnácti sportovních disciplínách. Pohár starosty
města, který je od loňského roku cenou putovní, letos získali reprezentanti Základní školy Komenského 66 (na snímku). Na druhém
místě skončila škola Tyršova, třetí příčka patřila loňskému absolutnímu vítězi – Základní škole Jubilejní. Za nimi se umístily školy
Komenského 68 a Dlouhá.
Text a foto: Marie Machková
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Děti navštěvují seniory

Děkujeme za loga!

Radmila Ĺubová-Slavíková

Alena Hynčicová, vedoucí Pečovatelské služby

Myšlenka navštěvovat s dětmi klienty zdejší Domovinky napadla
učitelky Mateřské školy Smetanovy sady již loni. Od začátku školního
roku se setkáváme pravidelně každý měsíc. Vždy se předem domluvíme, jakou činnost si pro společně strávený čas připravíme.
Všichni se na setkání velice těší, protože jsou příjemná a přátelská.
Vypravili jsme se tam například na Mikulášskou besídku a Den
matek. Zahráli jsme si společenské hry a pro seniory připravili program, který ocenili potleskem. Na Velikonoce si každé dítě vybralo
jednoho klienta Domovinky a společně si vyrobili papírové velikonoční vajíčko. Také si povídali, aby se blíže seznámili. Setkání lidí
dvou generací jsou přínosná nejen pro staré lidi, ale i pro děti z naší
školky.

Pečovatelská služba Nový Jičín
má nové logo. Vděčíme za ně Daliboru Janáčovi, který je jejich
duchovním otcem. Vytvořil tři varianty, jež Pečovatelská služba používá. Záměrem bylo spojit klobouk
jako symbol města s pozitivně laděným vyobrazením našich klientů a pracovníků.
Autor vytvořil také úžasné logo projektu Nový Jičín – město pro
všechny generace. Cílem bylo, aby se veřejnost dokázala rychle zorientovat, že program není určen jen pro omezenou věkovou skupinu
a že pořadatel stejně rád přivítá dítě, dospělého i seniora.
Na rozdíl od vyhlašovaných soutěží Dalibor Janáč nebyl motivován
možným finančním ziskem. Děkuji mu za rychlou reakci, báječný nápad
a hezké zpracování a představuji ho tímto zdejší veřejnosti.

Vyzkoušeli si školu nanečisto
Alice Šimíčková
Jako každý rok, i letos absolvovali budoucí prvňáčci v Základní škole
Tyršova takzvanou Školu nanečisto. Cílem setkání je bezproblémový
přechod dětí z mateřské školy do základní. Děvčata a chlapci se seznámili s novým prostředím, paní učitelkou a budoucími spolužáky. V předstihu si tak vyzkoušeli, co obnáší být školákem.

Divadelní dílna zmokla
Petr Orság

Setkání předškoláků a seniorů jsou příjemná a přátelská.
Foto: Radmila Ĺubová-Slavíková

Akademie překonala rekord
Rudolf Balon
Tříletý cyklus se v končícím školním roce naplnil a Základní škola
Tyršova uspořádala další žákovskou akademii. Aby rekordní počet
338 účinkujících děvčat a chlapců mohl v zaplněném velkém sále Beskydského divadla předvést, co se pod vedením vyučujících naučil,
musel se na svá vystoupení dobře připravit.
Desítky hodin strávených nad výrobou a malováním kulis, přípravou
rekvizit a kostýmů i samotným nácvikem nebyly zbytečně vynaloženou
námahou. Potvrdily to reakce publika při představení i bezprostřední
ohlasy po skončení akademie.
Její program s přehledem uváděl Honza David. Na závěr od ředitelky
Magdy Trávníčkové převzal „Zlatý mikrofon“ za kvalitní přípravu, skvělé
vystupování, spolehlivost a věrnost Tyršovce.

Tradiční exteriérovou divadelní přehlídku oživující nejmagičtější
místo Nového Jičína – Kamenné divadlo na Skalkách – předznamenaly ranní přeháňka a polední déšť. To ale kupodivu neodradilo statečné rodiče, kteří do lesa přivedli obdivuhodný počet dětí.
Tentokrát to byla opravdová dílna. Malí návštěvníci mohli kromě
zhlédnutí představení hrát exteriérové hry a vlastnoručně sestavovat
pohádkové loutky. Tvůrčí pohodu se příroda rozhodla narušit odpoledním prudkým deštěm.
V té chvíli vystupující soubor přizval diváky na plachtou krytou
scénu a pokračoval v představení. Pro další diváky pořadatelé postavili velký altán. Děti tak obohatil bezprostřední divadelní zážitek.
O jejich další zábavu se, až do skončení deště, postarali kreativní
moderátoři a herci.
Večerní program pro dospělé zahájilo novojičínské Divadlo bez
portfeje adaptací původní místní pověsti. Následovaly výtvarně
sugestivní projekt a naturalistické zpracování Macbetha byla plnoletá,
jímž Divadelní dílna skončila.

Žáci vyrazili do Beskyd
Vlasta Foltová
Na každoroční pobyty vyrazili v červnu do Beskyd žáci prvního až
čtvrtého ročníku Základní školy Komenského 68. Na pěti různých místech si přímo v přírodě osvěžili teoretické znalosti, nabyté během školního roku v předmětech prvouka a společnost a příroda.
Využívali při tom materiály a pomůcky, pořízené z projektu Poznáním
k udržitelnému rozvoji regionu – Místo, kde žijeme. Kromě přírodovědných her, soutěží a bádání podnikali výlety, sportovní soutěže,
táboráky, stezky odvahy a mnoho dalších aktivit. Došlo i na malé procvičování učiva zábavnou a soutěživou formou.
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Letošní Divadelní dílna byla deštivá, magická a úspěšná.
Foto: Jiří Macíček
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Poznávali přírodu i techniku

Puellae et Pueri v zemi trollů

Zdeněk Stanislav

Andrea Dostálová

Základní škola Komenského 68 se v tomto školním roce zapojila
do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Moravskoslezském kraji, zkráceně NatTech. Jejím partnerem byla
zdejší střední škola technická a zemědělská. Vzdělávací aktivity
obou škol se tím propojily.
V technickém kroužku se žáci seznamovali s technickými obory,
přírodovědný se zaměřil na flóru a faunu v okolí našeho města. Děti
navštívily mnoho technických památek, ale též Technické muzeum
v Brně a tamní Mezinárodní strojírenský veletrh. Další skupina podnikla přírodovědné exkurze a zúčastnila se výuky přírodovědných
předmětů na střední škole. Vyvrcholením projektu bylo červnové
týdenní soustředění na Libotíně ve Štramberku.
Projekt NatTech bude probíhat i v následujícím školním roce. Žáci
se opět mohou těšit na bohatý program, který pro ně střední škola
připravuje.

Středoškolský smíšený sbor Puellae et Pueri odjel na konci května
na dlouho připravovaný dvanáctidenní koncertní zájezd do severní
Evropy. Hned úvodní večer uspořádal samostatný koncert v partnerském městě Görlitz. Zcela zaplněný kostel se zaujetím vyslechl
celý náročný program. Dozněly poslední tóny a dojaté publikum
dlouho aplaudovalo vestoje.
S příjemným pocitem a chutí do dalších vystoupení zpěváci zamířili
do norské metropole Oslo. Zde, v části Lillestrøm, je čekal další koncert, tentokrát ve spolupráci s partnerským domácím sborem Skedsmo voices. Pestrý repertoár, početné publikum a opět velký potlesk.
Následující den zpěváci zakončili „pracovní“ část turné koncertem
při ranní mši, na níž se jako sbor podíleli při křtu tří norských novorozenců. Ještě tentýž večer se výprava přesunula do hor, do nejsevernějšího bodu celé cesty – kempu u Andalsnes.
Od té chvíle přišly na řadu stany, spacáky a vlastní strava. Téměř
denně následovaly přesuny na nejkrásnější místa středního Norska –
k fjordům, ledovcům, vodopádům, ale i na vrcholy hor. Čistá a nekonečná příroda, stejně jako dlouhé bílé noci. Jízda na šlapadlech,
záda spálená od sluníčka, zasněžené kopce či koupání v ledovcovém
jezeře. I to jsou absolutní kontrasty nádherného Norska.

Školáci navštívili Mladějovskou průmyslovou železnici.
Foto: Zdeněk Stanislav

Komorní orchestr na festivalu
Členové sboru na vrcholu hory Romsdalshornet. Foto: Michal Toman

Školáci zpestřili Dětský den
Gabriela Šustalová

Jeden z koncertů Národního festivalu neprofesionálních orchestrů
se uskutečnil poslední květnový den v Ivančicích. Naše město na
něm reprezentoval Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského.
V místním Památníku Alfonse Muchy zazněla díla klasiků i současných autorů. Spolu s novojičínským orchestrem se na koncertu
podílely další tři soubory z Ivančic, Zlína a Kyjova. Jiskru jejich
vystoupením dodala vydařená dramaturgie i různorodost nástrojového obsazení. Účast na festivalech a setkávání s muzikanty
z jiných regionů je pro náš orchestr velkým přínosem. Do vzdálenějších Ivančic u Brna jsme se mohli vydat také díky finanční podpoře
města Nový Jičín. Text Anežka Michálková, foto Alexandr Dostál

8

Pochvalu i poděkování zaslouží děvčata a chlapci Základní školy
Dlouhá 56, kteří osmého června vystoupili na Dětském dnu pořádaném
Obchodním centrem Tabačka. Deváťáci si připravili módní přehlídku,
která vzhledem k třicetistupňovému vedru byla dosti náročná. Modelky
i moderátor netradiční módní show nazvané The Future Time se ovšem
svého úkolu zhostili jako skuteční profesionálové.
Po přehlídce oděvů z recyklovaných materiálů, které modelky nejen
předvedly, ale i samy vytvořily, potěšil návštěvníky svým tanečním vystoupením další zástupce školy – žák osmého ročníku Igor Polyaskovskiy.
Zatímco valná většina mladých lidí trávila nedělní odpoledne u vody,
tito žáci neváhali reprezentovat svou školu. Za to jim patří velké díky!

Letní dovolená v knihovně
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
Městská knihovna na Husově ulici 2 bude od pondělí 28. července
do pátku 8. 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 letních prázdninách
od pondělí do pátku, od 8.30 do 11.00 a od 12.00 do 15.00 hodin.
Od 28. července do 8. srpna bude i toto oddělení uzavřeno.
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Kapitoly z historie novojičínské nemocnice
Karel Chobot

Repro foto: Státní okresní archiv NJ

Prameny uvádějí, že počátky stálé nemocniční péče v našem městě
nacházíme v letech 1802–1804. Do té doby byly zřizovány při výskytu
epidemií, většinou moru či cholery nemocnice nouzové, které ve chvíli
zažehnání epidemie byly zlikvidovány.
Na počátku devatenáctého století se Nový Jičín začíná rozrůstat.
Bývalo tu zaměstnáno až pět set tkalců a služebných v domácnostech.
Podobně jako další nemajetné vrstvy obyvatel se v případě onemocnění dostávali do nepříznivé situace, protože jim chyběly peníze na
zaplacení lékařské péče. Zároveň představovali pro ostatní lidi nebezpečí, neboť choroby přenášeli a rozšiřovali.
První podnět ke vzniku nemocnice se zrodil v mysli krejčího Martina
Ritze, který se snažil získat spoluobčany i městské radní. Získal přívržence, ale i odpůrce, protože myšlenka zřízení nemocnice narážela
na nedostatek peněz. Inicioval tedy dobrovolnou sbírku, která vynesla
patnáct set zlatých. Obnos však nedostačoval a Martin Ritz se jen
nerad vzdával naděje na uskutečnění svého záměru.
Pomohla mu však náhoda. V roce 1804 přijel z Brna do Nového
Jičína na revizi obecního hospodářství Josef Dittmann, Edler von Traubenburg. Ubytoval se právě v domě Martina Ritze, který jej brzy zpravil
o svém plánu zřídit nemocnici. Dittmann nejenže Ritze povzbudil, ale
stal se horlivým propagátorem myšlenky.
A tak se uskutečnily další dobrovolné sbírky, dům od domu, při
slavnostních a jiných veřejných událostech a příležitostech, přispívalo
i obyvatelstvo z blízkého okolí. Sbírka měla značný úspěch a pokračovala do roku 1806. Spolu s výnosem první sbírky vznikl finanční
základ k započetí díla již v květnu 1804, kdy byl za 1 925 zlatých získán
dům na Obertorstrasse číslo 50 (Horní brána, dnes K Nemocnici), za
šedesát zlatých přikoupena zahrada a urychleně opatřeno vnitřní zařízení. Již 31. července 1804 mohl být přijat první pacient, dvaadvacetiletý tkadlec Jan Lindenthal, se zápalem plic. Do konce roku 1804
bylo hospitalizováno sedmnáct pacientů. Většina se vyléčila, dva případy skončily úmrtím.
Novojičínští obyvatelé měli pochopitelně velkou radost, že se dílo
zdařilo. Navíc byli patřičně hrdí. V té době na Moravě kromě Brna
a Olomouce, a nyní i Nového Jičína, jiné město nemocnici nemělo,
byť to byl jen nepatrný začátek. Tehdejší nemocnice byla malá budova.
Již v roce 1805 bylo přijato jednaosmdesát pacientů. Po válečném
tažení a bitvě u Slavkova vypukla v Novém Jičíně epidemie tyfu, trvající
až do července 1806. Do nemocnice bylo přijato 158 případů onemocnění tyfem, přičemž sedm pacientů zemřelo. Zásluha na zdárném
potlačení epidemie je přičítána nemocničnímu lékaři Janu Schwanovi.
Kronikářské záznamy vydávají svědectví, že pomáhalo i ostatní
obyvatelstvo. Některé hospodyně vyvařovaly pro rodinné příslušníky
nemocných, proběhla zvláštní sbírka, která vynesla 472 zlaté. Stateční
zakladatelé nemocnice nacházeli nyní pochopení a podporu i u svých
dřívějších odpůrců.
Zvyšující se finanční příspěvky umožnily provoz nemocnice zajistit,
v její prospěch byly založeny různé nadace. Nemocnice ke své další
existenci potřebovala podporu státní správy. A tak magistrát města
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požádal o schválení jejího zřízení a založených nadací, což se stalo
guberniálním dekretem z 30. ledna 1807. Dekret umožnil další existenci
a rozvoj nemocnice.
Takto nemocnice existovala až do roku 1855. Záhy se sice zjistilo,
že kapacita nedostačuje, ale nenašly se finanční prostředky k rozšíření
objektu. Od roku 1842 se tady léčila ročně více než stovka lidí. Až do
roku 1855 byla nemocniční péče poskytována bezplatně, jen u zámožnějších pacientů byl požadován příspěvek. Potřebné peněžní prostředky na provoz nemocnice byly čerpány z úroků nemocničního
fondu a nadací. Dobrovolné příspěvky byly získávány dary, odkazy
při úmrtí, sbírkami a výnosy z hudebních a divadelních představení.
Od roku 1816 byly každoročně uspořádány dva plesy, jejichž výtěžek
byl rozdělen mezi nemocniční a chudinský fond.
Velkým zastáncem a propagátorem rozšíření novojičínské nemocnice
byl tehdejší krajský hejtman Teodor Höck. Proto byly veškeré peníze
uloženy na fond nesoucí jeho jméno. Celý tento boj byl ale v následujících letech neúspěšný. Město nechtělo přistoupit na podmínku ošetřování jiných než vlastních občanů, zemská správa odmítala použití
prostředků fondu Teodora Höcka na jiné, než právě nemocniční účely.
Patová situace trvala dvacet let. Teprve 4. dubna 1881 se městská
rada definitivně rozhodla vystavět novou budovu na jiném místě. Po
delším jednání si nakonec vyhlédla prostor proti Španělské kapli. Na
konci roku 1882 skončila jednání s majiteli pozemků Josefem Pulzerem
a Ernstem Stiebrem a byly uzavřeny kupní smlouvy.
V pozemkové knize pak nacházíme poznámku, jež osvětluje, že se
město na získaných pozemcích zavazuje vybudovat novou nemocnici,
zařídit ji a vydržovat, jakož i přijímat pacienty ze Starého Jičína, Butovic,
Branek, Budišova, Bystřice pod Hostýnem, Dřevohostic, Choryně,
panství Fulneku, Hustopečí nad Bečvou, Jeseníku nad Odrou, Kunovic,
Kelče, Kunína, Libavy, Valašského Meziřičí, Prusinovic, Spálova, Valteřovic a Hranic na Moravě.
Výstavba nové nemocnice se ale protáhla až do roku 1883. Ze dvou
návrhů si městská rada vybrala projekt městského stavitele a vedoucího
zdejšího stavebního úřadu Josefa Langthalera v podobě dvou pavilonů,
z nichž jeden byl určen pro infekční choroby. Moravské místodržitelství
usnesení rady akceptovalo a výnosem z 11. dubna 1883 udělilo stavební
povolení s podmínkou, že střední osa přední budovy bude z architektonických důvodů shodná s osou Španělské kaple.
Otázka finanční úhrady stavby kupodivu nečinila potíže, neboť
Moravské místodržitelství povolilo použití Höckova fondu a město se
rozhodlo použít zároveň i výnos takzvaného Invalidního fondu, založeného v roce 1849, který v roce 1883 čítal 4 700 zlatých. Zároveň
měl být použit výnos z prodeje staré nemocnice a pomoci sbírky.
Stavba byla dílem místního stavitele Josefa Chytila. Dokončena byla
na podzim 1884, Kolaudace proběhla 29. září téhož roku. Nová nemocnice, nesoucí jméno korunního prince Rudolfa, byla slavnostně předána
veřejnosti 4. října 1884, tedy před sto třiceti lety. Právem tu byli zvýrazněni
(pokračování na straně 10)
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a oceněni ti, kteří se o stavbu nejvíce přičinili: starosta města dr. Hugo
Fux, městský radní a předseda nadačního sdružení Josef Kraus, městský projektant Josef Langthaler, lékaři Alois Spitzer a Ferdinand Burkert.
Stará nemocniční budova byla vyklizena 15. listopadu. První pacientkou
přijatou do nové nemocnice byla Anežka Bräuerová z Dubu, jež ale
4. prosince 1884 tyfovému onemocnění podlehla.
Nová nemocnice zůstala nadále jako městský ústav bez práva veřejnosti. Městští radní se totiž domnívali, že se tak budou lépe bránit přijímání cizích pacientů. Jenže čas a finance ukázaly, že docílení práva
veřejnosti bude jen ku prospěchu nemocničního provozu. Účetní závěr-

ky jasně prokazovaly, že město musí hradit nemocniční náklady na
ošetřování nemajetných novojičínských občanů, aniž by mělo nárok
na příspěvek ze zemského fondu. A to byl zřejmě nejryzejší důvod,
aby se městská správa o právo veřejnosti pro nemocnici začala ucházet.
Výnosem ministerstva vnitra z 20. dubna 1887 bylo skutečně nemocnici právo veřejnosti uděleno s tím, že od 1. srpna 1887 začaly být
nedobytné ošetřovací poplatky hrazeny ze zemského fondu. V této
době byly stanoveny denní ošetřovací poplatky pro I. třídu 1 zlatý
50 krejcarů a pro II. třídu 80 krejcarů. Právo veřejnosti se projevilo velkým rozmachem, takže se počet lůžek zvýšil ze šestatřiceti na padesát.
Vzrostl i počet pacientů – z 94 v roce 1885 na 363 v roce 1890.

Dvacet let Klubu rodáků
(I. část)
Karel Chobot
Na počátku roku 1994 se v novojičínském tisku objevila zpráva
konstatující, že 6. prosince 1993 ministerstvo vnitra zaregistrovalo
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína a schválilo jeho stanovy.
Přípravný výbor se obracel k místní veřejnosti a sděloval zájemcům
o členství, kde mohou získat přihlášky.
V roce 1994 došlo ke konečnému ustanovení nového spolku a byl
zvolen první výbor v čele s autorem myšlenky, pozdějším čestným
občanem města Ervínem Bártkem. Klub byl jeho dítkem, vzorem mu
byl obdobný spolek z Kutné Hory, kde novojičínský rodák za německé
okupace nechtěně strávil studentské mládí. Mnohé body stanov
Ervín Bártek dávno předtím naplňoval osobně či společně s pěveckým
sborem Ondráš, když propagovali město doma a hlavně v zahraničí
a navazovali nové přátelské kontakty, zvláště po roce 1990.
Klub vznikl jako spolek s úzkým vztahem k historii, vlastivědě,
kultuře, hudbě, zpěvu, výtvarnu a umění vůbec, ale rovněž k přírodě,
zvláště studánkám v okolí, které Ervín Bártek tolik miloval. Jako spolek,
který se chtěl a stále chce seznamovat nejen s dějinami Nového Jičína
a blízkého okolí, ale i pomoci řešit vznikající problémy, upozorňovat
na ně a v tom smyslu spolupracovat s vedením města.
Během úvodních deseti let existence Klub uskutečnil každý rok
nejméně deset akcí – přednášek a besed odborných historiků regionu
nebo vědeckých pracovníků z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci či Masarykovy univerzity v Brně, ale i s představiteli
města. Zvláště v letech 1996 a 1998, kdy jsme si připomínali výročí
úmrtí a narození Františka Palackého, se Klubu podařilo uskutečnit
řadu přednášek, objasňujících živý odkaz hodslavického rodáka.
Hudební kulturu města členové objevovali nejen při koncertech,
ale i na besedách s profesorem Václavem Ptáčkem, Josefem Zajíčkem, Anežkou Michálkovou, Miroslavem Tyralou, samotným Ervínem
Bártkem, ale také univerzitním profesorem Jiřím Sehnalem, který
představil novojičínské varhanáře, rodinu Neusserů. Klub pomohl
při vzniku Naučné stezky Františka Palackého, účastnil se akcí ke
znovuobjevování významu historických postav regionu, jako byli
generál Laudon či hraběnka Walburga z Truchsess-Waldburg-Zeilu.

Členové Klubu rodáků na exkurzi ve valašskomeziříčské gobelínce.
Foto: Jaroslav Bělík
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Na přednášce univerzitního profesora Iva Bartečka.

Foto: Jaroslav Bělík

Zajímavá byla přednáška předních odborníků Zemského archivu
v Opavě, jak tvořit rodokmen, nebo beseda s předním evropským
genealogem a heraldikem Jiřím Loudou. Nezapomenutelná a posluchačsky vděčná byla poutavá vyprávění univerzitního profesora
Iva Bartečka, tehdejšího děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, o historii a současnosti států Jižní Ameriky.
Klub se uměl také bavit, mimo jiné při hudbě a zpěvu Ladislava
Kerndla či Petra Spáleného – a pozval i své spoluobčany. Akce,
přednášky, besedy, výlety za poznáním do blízkého okolí, na Moravu,
ale i do Vídně po stopách novojičínských občanů nebo do spřátelených měst Kremnice či Görlitzu, znovunalezení významu a krásy
sousoší Gregora Mendla od německého sochaře Josefa Obetha –
a řešení problémů staletého soužití Němců, Čechů a Židů. To vše
Klub organizoval, o to se pokoušel a pokouší.
Upozornil na krásu starého městského koupaliště, inicioval vznik
publikací o dějinách i současnosti Nového Jičína nebo starých
pohlednic města, jeho geniálních výtvarných rodáků. Okolo nezapomenutelného Ervína Bártka se soustředila skupina osobností,
která v činnosti aktivně pomáhala. Zmiňme především Jaroslava
Bělíka, objasňujícího význam vědeckého díla zmiňovaného Gregora
Mendla, Jana Hanáka, znalce novojičínské historie, ředitelů kulturních
zařízení působících ve městě, tajemnici Klubu Dagmar Jahnovou,
mnohé členy Ondráše, kteří se stali aktivními členy Klubu, jako například Alena Vidomusová, či vždy dobře naladěný Václav Krutílek.
Do činnosti se svými přednáškami zapojil i pozdější kastelán vzkříšeného zámku v Kuníně a odborný pracovník novojičínského muzea
Jaroslav Zezulčík. Jeho zásluhou se členové Klubu a veřejnost blíže
seznámili s takovými osobnostmi města a regionu, jako byla slavná
hraběnka Marie Walburga z Truchsess-Waldburg-Zeilu či generál
Ernst Gideon Laudon. Po nenadálém úmrtí Ervína Bártka v roce
2000 Klub dva roky vedl básník Jaroslav Merenda, dnes rovněž
čestný občan města. Od roku 2002 řídí Klub rodáků a přátel města
Pavel Wessely, dlouholetý starosta a radní, který nezapře niternou
náklonnost ke svému rodišti. Úspěšně navázal na tvůrčí odkaz Ervína
Bártka a dále ho rozvíjí, jak si připomeneme v pokračování příště.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Předplatné 2014/2015
Skupina A
MADAME BUTTERFLY (opera) – Slezské divadlo Opava
HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE (opereta) – Slezské divadlo
Opava
ROMEO A JULIE (balet) – Moravské divadlo Olomouc
PLAY STRINDBERG – Divadlo Metro Praha
SLUHA DVOU PÁNŮ – Moravské divadlo Olomouc
NA MĚLČINĚ – Divadlo Kalich Praha
Skupina B
MUSÍME SI POMÁHAT – Divadlo Na Jezerce Praha
DŮKAZ – Divadlo Rokoko Praha
3 VERZE ŽIVOTA – Divadlo Palace Praha
MARYŠA – HaDivadlo Brno
TRAMVAJ DO STANICE TOUHA – Divadlo Pod Palmovkou Praha
Skupina D
FIGAROVA SVATBA – Klicperovo divadlo Hradec Králové
MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH – Divadlo Petra Bezruče Ostrava
HESLO MORÁLKA – Divadlo Palace Praha
CRY BABY CRY – Švandovo divadlo Praha
AŽ NAPRŠÍ A USCHNE – Divadlo Na Fidlovačce Praha
Skupina P
VINNETOU – Městské divadlo Kladno
FRANKIE & JOHNNY – Divadlo V Rytířské Praha
VÁLKA ROSEOVÝCH – Divadlo A. Dvořáka Příbram
SČISTA – JASNA – Radošinské naivné divadlo Bratislava
Skupina S
EVA TROPÍ HLOUPOSTI – Divadlo Na Fidlovačce Praha
LUCERNA – Slovácké divadlo Uherské Hradiště
BÁTHORYČKA (muzikál) – Těšínské divadlo Český Těšín
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU – Agentura Harlekýn Praha
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ – Divadlo V Rytířské Praha
Kruh přátel hudby
TRIO MARTINŮ (klavír, violoncello, housle)
FRANTIŠEK NOVOTNÝ – housle, SERGUEI MILSTEIN – klavír
STOLETÁ ELEGANCE „A LA CARTE“ (cimbál, Panova flétna)
JANÁČKOVA FILHARMONIE
ANDREA KALIVODOVÁ – zpěv, LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ - klavír
VIHANOVO KVARTETO (violoncello, viola, první a druhé housle)
LUKÁŠ MOŤKA – trombon, ONDŘEJ MOŤKA – trubka, LENKA POLÁŠKOVÁ – klavír
PAVEL SVOBODA – varhany, MAREK ZVOLÁNEK – trubka
Skupina Rolnička – pro děti předškolního věku – malý sál
POHÁDKOVÉ KOČIČINY – Soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka Brno
DÁŠEŇKA ANEB PSÍ KUSY – Haf! – Divadlo Husa na provázku Brno
PEC NÁM SPADLA – Divadlo Paravánek Brno
HRNEČKU, VAŘ! ANEB DVĚ POHÁDKY O HRNEČKU – Naivní divadlo Liberec
Skupina Čtyřlístek – pro děti mladšího školního věku
O ČLOVÍČKOVI – Městské divadlo Zlín
ZLATOVLÁSKA PODLE M. D. RETTIGOVÉ – Divadlo Drak Hradec Králové
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ – Divadlo loutek Ostrava
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – Divadlo Radost Brno
Prodej předplatného a příjem nových přihlášek v pokladně divadla
byly zahájeny. Od 5. července do 18. srpna bude pokladna zavřena,
prodej bude pokračovat od 19. srpna. Uzávěrka předplatného bude
12. září.

Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz.
■ Pondělí 30. června v 17.00 hod. • 3D
■ Úterý 1. července – středa 2. července v 17.00 hod. • 2D • TRANSFORMERS: ZÁNIK • Se čtvrtým dílem úspěšné filmové série přichází
nový lidský hrdina a dosud nevidění Transformeři – Dinoboty. Akční/scifi. Přístupné bez omezení, 140 min., dabing.
■ Pondělí 30. června – úterý 1. července ve 20.00 hod. • FAIR PLAY
• Osmdesátá léta v Československu. Mladičké sprinterce Anně začnou
bez jejího vědomí podávat anabolické steroidy. Drama. Do 12 let nevhodné, 100 min., česky.
■ Středa 2. července – čtvrtek 3. července ve 20.00 hod. • 2D
■ Pátek 4. července ve 20.00 hod. • 3D • NA HRANĚ ZÍTŘKA •
Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí
na Zemi. Akční/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 114 min., titulky.
■ Čtvrtek 3. července – pátek 4. července v 17.30 hod. • 3D • ZLOBA
– KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE • Královna Zloba uvrhne na novorozenou
dcerku lidského krále krutou kletbu. Fantasy. Přístupné bez omezení, nedoporučujeme pro nejmenší děti, 97 min., dabing.

Novojičínský zpravodaj

■ Sobota 5. července – neděle 6. července v 17.30 hod. • 2D • JAK
VYCVIČIT DRAKA 2 • Pokračování úspěšné animované komedie je tady...
Přístupné bez omezení, 105 min., dabing.
■ Sobota 5. července – pondělí 7. července ve 20.00 hod. • CHRAŇ
NÁS OD ZLÉHO • Newyorský policista Ralph Sarchie se pouští do
vyšetřování série znepokojivých a nevysvětlitelných zločinů. Horor/akční/krimi. Do 15 let nepřístupné, 119 min., titulky.
■ Pondělí 7. července – středa 9. července v 17.30 hod. • 2D • RIO 2
• Modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli a prožívají
nová dobrodružství. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení,
100 min., dabing.
■ Úterý 8. července – středa 9. července ve 20.00 hod. • HVĚZDY NÁM
NEPŘÁLY • Hazel a Gus jsou dva výjimeční teenageři, které spojuje kousavý
humor, pohrdání konvencemi a láska, co s nimi cloumá. Romantické drama.
Do 12 let nevhodné, 125 min., titulky.
■ Čtvrtek 10. července – sobota 12. července v 17.30 hod. • LOVE
SONG • Gretta a Dave společně skládají hudbu. Odstěhují se do New
Yorku, aby zde začali život, o kterém snili. Komedie/romantický/hudební.
Mládeži přístupno, 104 min., titulky.
■ Čtvrtek 10. července – neděle 13. července ve 20.00 hod.
■ Neděle 13. července v 17.30 hod. • 22 JUMP STREET • Pokračování
úspěšné komedie – Channing Tatum a Jonah Hill se vydávají zapadnout
mezi studenty na vysokou. Akční/komedie/krimi. Mládeži přístupné,
112 min., titulky.
■ Sobota 12. července – neděle 13. července v 15.30 hod. • HURÁ DO
PRAVĚKU • Stroj času vyráží na cestu! Ernie, Max a Julia se ocitají v hnízdě
toho nejhoršího z nejhorších – T-rexe! Animovaný/dobrodružný/komedie.
Přístupné bez omezení, 82 min., dabing.
■ Pondělí 14. července – středa 16. července v 17.30 hod. •
MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH • Malý Mikuláš, jeho rodiče
a babička vyrazili na prázdniny k moři. Komedie. Přístupné bez omezení,
95 min., dabing.
■ Pondělí 14. července – středa 16. července ve 20.00 hod. • JOE •
Bývalý trestanec Joe Ransom, přežívající na okraji společnosti, se setkává
s mladým chlapcem z problémové rodiny, pro kterého se stává vzorem.
Drama. Do 12 let nevhodné, 117 min., titulky.
■ Čtvrtek 17. července – sobota 19. července v 17.30 hod. • 3D
■ Neděle 20. července v 15.30 hod. • 2D
■ Pondělí 21. července – středa 23. července v 17.30 hod. • 2D •
LETADLA 2 • Proslulý letecký závodník Prášek je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje s požáry. Animovaná komedie.
Přístupné bez omezení, 100 min., dabing.
■ Čtvrtek 17. července – sobota 19. července ve 20.00 hod. • ZEJTRA
NAPOŘÁD • Česká potemnělá krimikomedie s Pavlem Baťkem a Vicou
Kerekes v hlavních rolích. Příběh obchodníka, který řeší finanční dluh.
Komedie/romantický/road movie. Přístupné bez omezení, 98 min., česky.
■ Neděle 20. července ve 20.00 hod. – ŽIVÝ SATELITNÍ PŘENOS
MONTY PYTHON ŽIVĚ (převážně) • Údajně poslední společné vystoupení pěti žijících členů slavné skupiny, navíc jejich první od roku 1982.
■ Pondělí 21. července – úterý 22. července ve 20.00 hod. • KNĚZOVY
DĚTI • Svěží, satirická komedie diváka zavede na malý ostrov v Dalmácii.
Komedie. Do 12 let nevhodné, 93 min., titulky.
■ Středa 23. července – pátek 25. července ve 20.00 hod.
■ Sobota 26. července – neděle 27. července v 17.00 hod. • ÚSVIT
PLANETY OPIC • Zrození Planety opic nekončilo pro lidstvo zrovna optimisticky. A pád bude pokračovat. Sci-fi/akční/thriller. Do 12 let nevhodné,
130 min., titulky.
■ Čtvrtek 24. července – pátek 25. července v 17.30 hod.
■ Sobota 26. července – neděle 27. července ve 20.00 hod. • DÍRA
U HANUŠOVIC • Nová komedie režiséra Miroslava Krobota. Učitelka
němčiny Maruna, toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Jednoho
dne ale u Hanušovic dojde k nečekané události... Komedie. Přístupné bez
omezení, 102 min., česky.
■ Pondělí 28. července v 17.00 hod. • 3D
■ Úterý 29. července – středa 30. července v 17.00 hod. • 2D • TRANSFORMERS: ZÁNIK • Anotace viz výše.
■ Pondělí 28. července – úterý 29. července ve 20.00 hod. • 2D dabing
■ Středa 30. července ve 20.00 hod. • 3D titulky • HERCULES: ZROZENÍ
LEGENDY • Výpravná historická podívaná – bitevní scény na moři, pevnině
i v aréně. Akční/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 90 min.
■ Středa 30. 7. ve 13.00 hod. • GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ (Bio Senior) • Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara Grace Kelly, která
se vzdala své oslnivé kariéry a odešla do zcela neznámého světa. Životopisný. Do 12 let nevhodné 103 min., titulky.
■ Čtvrtek 31. července – pátek 1. srpna v 17.30 hod. • 3D dabing
■ Sobota 2. srpna v 17.30 hod. • 2D dabing
■ Neděle 3. srpna v 17.30 hod.• 2D titulky • STRÁŽCI GALAXIE • Nový
tým filmové společnosti Marvel. Akční/dobrodružný/sci-fi. Přístupné bez
omezení, 122 min.
■ Čtvrtek 31. července – neděle 3. srpna ve 20.00 hod. • OČISTA: ANARCHIE • Obyvatelé Spojených států budoucnosti se nemusejí bát o své životy,
až na jednu noc v roce. Horor. Do 15 let nepřístupné, 98 min., titulky.
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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.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00
Sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Do pátku 29. srpna v hodinách pro
veřejnost – městská knihovna •
CHVÍLE ZASTAVENÍ • Výstava fotografií Rudolfa Suchánka.
■ Do středy 30. července –
výstavní síň Stará pošta •
INSPIROVÁNO MOŘEM • Výstava keramiky Veroniky
Horecké, doplněná o fotografie,
malby, kresby a květinovou
vazbu.
Akce:
■ Pátek 4. července ve 20.00
hod. – Masarykovo náměstí •
POLETÍME? • Koncert brněnské punk-country kapely.
■ Sobota 5. července ve 20.00
hod. – amfiteátr Skalky •
KISSMISE • Taneční party pod
širým nebem s moderátory
Rádia Kiss Morava. Pořadatelem není MKS.
■ Pátek 11. července ve 20.00
hod. – Masarykovo náměstí •
COSMONAUTIX • Russian
Balalaika Speedfolk. Z Německa k nám zavítá kapela zahalená do ruského hávu.
■ Neděle 13. července v 16.00 hod. – zahrada Nové Slunce • MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN • Dechová muzika pro naše starší
spoluobčany v jedinečném prostředí.
■ Pátek 18. července ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • DIVADLO
NORIHO SAWY: VLKORYB • Večer s loutkami, zpěvem a pohyblivým
divadlem. Rodinné představení s šestimetrovou loutkou v režii japonského loutkáře.
■ Pátek 25. července od 9.30 do 11.30 hod. – Masarykovo náměstí
• BESKYD RALLYE • Sedmnáctý ročník mezinárodního setkání historických vozidel
■ Sobota 26. července v 17.30 hod. – amfiteátr Skalky • JIČÍNFEST
& KISS FOREVER BAND (HU) • Tradiční festival nejen novojičínských
kapel – třináct skupin na dvou pódiích. Vstupné 40/70 Kč.
■ Pátek 1. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • ZRNÍ •
Pohodová alternativní kapela z Kladna.
■ Neděle 3. srpna v 16.00 hod. – zahrada Nové Slunce • MĚSTSKÁ
DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN • Dechová muzika pro naše starší
spoluobčany v jedinečném prostředí.
KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014–2015
Jazyky
Angličtina pro dospělé 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Němčina pro dospělé 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Italština pro dospělé 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Španělština pro dospělé 1., 2., 3. a 4. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Francouzština pro dospělé 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Nově
Tvoření pro radost aneb Vyrob si sám…
(20 lekcí po 2 hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz psychoher
(12 lekcí po 2 hodinách, jedna lekce týdně)
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Něco navíc
Kurz znakového jazyka pro začátečníky
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz hry na kytaru
(28 lekcí po 1 hodině, jedna lekce týdně)
Ženy s. r. o.
(amatérský divadelní ženský spolek)
Informace a přihlášky na výše uvedených kontaktech, na telefonu
733 165 448 a e-mailu domitrova@mksnj.cz.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.
Výstavy:
■ Úterý 1. července – neděle 31. srpna – galerie
Návštěvnického centra • FOTOGRAFIE HUDEBNÍCH SKUPIN 1956
až 2013 • Výběr fotografií hudebních skupin z Novojičínska ze sbírky
Jaroslava Blažka. Vernisáž 1. 7. v 17.00 hod.
■ Úterý 1. července – čtvrtek 14. srpna – expozice Návštěvnického
centra • TOVÁRNY A PODNIKATELÉ Z NOVÉHO JIČÍNA NA DOKUMENTECH A KORESPONDENCI Z LET 1900–1945. • Výstava listin
ze sbírky Ivana Bartoně.
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

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
na přednášku Radka Polácha,
zástupce ředitelky Muzea Novojičínska, na téma Miramare – náš letošní cíl. Uskuteční se ve středu
23. července v 17.00 hodin v klubových prostorách na Baště městského opevnění. Zároveň platí letní besedování členů před klubovými
místnostmi každou středu od 15.00 hodin.

Pozvánky
Sportovní den pro všechny generace
Sportovní den pro velké i malé připravila
na čtvrtek 10. července od 10.00 hodin novojičínská Pečovatelská služba. Sportovní aktivity jsou určeny všem
generacím. K dispozici budou mít relaxační stroje. Méně zkušeným
pořadatelé cviky předvedou a vysvětlí. Případně si účastníci mohou
vyzkoušet i jiné pohybové hry. Za nepříznivého počasí budou moci
sportovat uvnitř.
Přijďte na prázdninový jarmark!
Další z novojičínských jarmarků, tentokrát s přívlastkem „prázdninový“, proběhne v pátek 11. července na Masarykově náměstí.
Návštěvníkům nabídne možnost nákupu cukrovinek, perníčků, trdelníků, balonků, šperků, bižuterie a suvenýrů z keramiky, dřeva a dalších materiálů. V doprovodném programu ve 14.00 hodin vystoupí
skupina Kubuku s pořadem Zábavné bubnování s klaunem.
Pečovatelská služba zve na grilování
Posezení s grilováním pořádá ve středu
6. srpna od 14.00 hodin zdejší Pečovatelská
služba. Letní akce v přírodě, spojená s grilováním
buřtů, je určena nejen seniorům, ale i širší veřejnosti. Srdečně zveme
všechny, kdo si chtějí pochutnat na vlastnoručně opečeném nebo
grilovaném špekáčku..

Novojičínský zpravodaj
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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
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Placená inzerce

KRYTÝ a VENKOVNÍ
BAZÉN NOVÝ JIČÍN
tel.: 556 704 061
741 01 Nový Jičín
ul. Novosady 10
www.bazennovyjicin.cz

Nabízí tyto služby pro občany i firmy
• pojištění majetku a odpovědnosti • pojištění vozidel
• životní a úrazové pojištění • penzijní připojištění
• stavební spoření • hypoteční úvěry

Naše společnost nabízí
• analýzu stávajících pojistných smluv
• vypracování koncepce pojištění s důrazem na maximální pojistnou
ochranu a optimalizaci nákladu na pojištění
• vyřizování pojistných událostí
Využijte výrazné slevy na POVINNÉ RUČENÍ.
Garantujeme vám jedny z nejnižších cen u spolehlivých pojišťoven.

BASKETBALOVÝ KLUB NOVÝ JIČÍN
tel.: 556 701 790 • www.basketnj.cz

Adresa kanceláře:
Fixum a. s., tel.: +420 603 424 211
K Nemocnici 30, 74101 Nový Jičín, tel.: +420 731 222 233
e-mail: novy-jicin@fixum.cz

NOVÉ
PLOTOVÉ
CENTRUM
v areálu ZAHRADA MARKET • PRODEJ A SERVIS
Pletivo zelené PVC v balení 15 a 25 m
PLETIVO ZELENÉ PVC
Výška
Původní
Nová
cena / m cena / m
34 Kč
100 cm
43 Kč
43 Kč
125 cm
54 Kč
52 Kč
150 cm
65 Kč
160 cm
69 Kč
55 Kč
180 cm
78 Kč
62 Kč
68 Kč
200 cm
86 Kč

SLOUPEK ZELENÝ PVC
Výška cm Ø 48 mm Ø 38 mm
175
200
220
230
240
250

183 Kč
206 Kč
223 Kč
234 Kč
245 Kč
256 Kč

130 Kč
147 Kč
159 Kč
166 Kč
172 Kč
177 Kč

Nabízíme pletivo a veškeré příslušenství pro váš plot.
Dále nabízíme okrasné kameny
MALOSTRANSKÁ 40 • ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA ✆ 606 610 000, 556 303 492
Novojičínský zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín
základní informace:
Náklad:
Distribuce:
Barevnost:
Peridiocita:
Uzávěrka:
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10 000 ks (16 stran)
do všech domácností v Novém Jičíně, včetně
částí města: Straník, Kojetín, Loučka,
Bludovice, Žilina
plnobarevně
měsíčník (12 vydání do roka)
vždy 15. předcházejícího měsíce

Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce
tel.: 545 240 117
mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský zpravodaj
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Házenkáři hráli v Polsku

Stolní tenis hledal talenty

Petr Jaroň

Miroslav Mikula

Mladší žačky a mladší žáci novojičínského oddílu házené zamířili
sedmého a osmého června do polského partnerského města Świetlochovice. Zúčastnili se tam kvalitně obsazeného turnaje, na němž
se utkali s družstvy ze Slezského vojvodství.
Po příjezdu se oba naše týmy zapojily do slavnostního průvodu
městem, které právě slavilo 701. výročí svého založení. Potom už
na mladé házenkáře čekal dvoudenní turnaj ve sportovní hale
u základní školy.
Reprezentanti Nového Jičína si nevedli špatně. Chlapci ve vyrovnaném semifinálovém utkání s UKS PR I Ruch Chórzow prohráli na
sedmimetrové hody a zůstali tak před branami finále. V pátém utkání
během jediného dne – zdrcení a zdravotně poničení – prohráli nakonec i souboj o třetí místo s domácím MUKS Skałka – Śląsk Świetlochovice II. Děvčata to měla o poznání těžší a v turnaji obsadila
osmou příčku.
Individuální ocenění získali Martin Hrachovec, jehož vyhlásili nejlepším střelcem turnaje, a Filip Koutný s Jolanou Drdovou jako nejlepší hráči svých týmů. Musíme ale podotknout, že obě družstva
nebyla kompletní a chyběli jim klíčoví hráči a hlavně hráčky.

Náborové turnaje žáků pořádal v červnu oddíl stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín. Ve spolupráci s mateřskými a základními školami se snažil získat další mladé naděje pro tento ambiciózní
oddíl, který letos vybojoval historický postup do druhé ligy. Na devíti
akcích si přes tři sta dětí vyzkoušelo hru za stolem, ale také předvedlo
svou zdatnost ve skoku do dálky, pinkání míčku o pálku, kotoulu na
žíněnce a podobných sportovních aktivitách. Úspěšným dětem oddíl
na začátku nové sezony nabídne členství.

Turisté putovali okolím města
Jana Holišová, Vlasta Čejková
Letošní sedmý ročník Pochodu okolím Nového Jičína se velice
vydařil. Počasí bylo nádherné a sluníčko vytáhlo z postelí i největší
spáče. Pořadatelé se od časného rána činili jak na startu ve Smetanových sadech, tak v kamenném divadle, kde děti z turistického
oddílu Ještěrky chystaly soutěže a kulisy.
Na pěší pochod a cyklotrasy se vydalo šest set malých i velkých
turistů z Nového Jičína a blízkého i vzdálenějšího okolí. Někteří přijeli
dokonce z polských Katovic. První zastávkou byl Pohádkový les na
téma Staré řecké báje a pověsti. V lese se to hemžilo Ještěrkami
v kostýmech Artemis, Háda, Achilla, ale také Héry a Dia.
Jednotlivým postavám odpovídaly i soutěže. U Artemis si děti
mohly vyzkoušet střelbu z luku, k Hádovi pluly na loďce do podsvětí
a u Hefaistona zatloukaly hřebíky. Na Pohádkový les jich přišlo kolem
stovky. Marcipánové medaile a drobné upomínkové předměty byly
pro ně nejlepším dárkem za splnění úkolů. Na dalších kontrolách
mohli účastníci pochodu soutěžit a sportovat se skauty. Kdo dorazil
až do cíle na Lamberku, obdržel pamětní list a razítko pochodu.

Úspěchy mládežnické kopané

Možná i z těchto kluků budou ligoví stolní tenisté.
Foto: Miroslav Mikula

Přivezli pohár z Chorvatska
Jaromír Kvita
Mladší dorostenci z Nového Jičína se vrátili na fotbalový turnaj do
chorvatské Poreče, který ještě v kategorii starších žáků vyhráli. Letos
se dorostenecké soutěže zúčastnilo šestnáct týmů z osmi zemí.
Po úvodním dnu měli naši fotbalisté na kontě dvě remízy a po
jedné výhře a porážce. Zvláště cenná byla remíza s italskou Bolognou,
která neztratila ani bod a turnaj vyhrála. Naši zahájili druhý den prohrou s domácími fotbalisty a zahráli si o celkové třetí místo. Bronzovou
příčku vybojovali a domů si znovu odvezli pohár. Řadí ho hodně
vysoko, protože úroveň a náročnost turnaje byla vysoká. Všechny
zápasy odehráli v rychlém sledu a za velkého horka.
Také příští rok bychom se chtěli zúčastnit mezinárodního turnaje,
protože je to nejlepší příležitost k porovnání našich kluků se světem.
Snad se nám opět podaří sehnat partnery pro takové měření sil.

Fotbalová přípravka potěšila
Jana Martincová
Jedenáct týmů se zúčastnilo fotbalového turnaje přípravek, který
se uskutečnil prvního června v Novém Jičíně. Tvořili je hráči narození
v roce 2007. V konkurenci družstev Olomouce, Vsetína, Baníku
Ostrava a dalších obsadili domácí fotbalisté třetí místo. Soupeřům
nastříleli pětatřicet branek. Novojičínského hráče Jana Konečného
navíc vyhlásili nejlepším střelcem turnaje.

Sportovní pozvánka
Družstvo starších žáků TJ Sokol Straník (na snímku) vyhrálo
okresní fotbalovou soutěž v sezoně 2013–2014 se ziskem pětatřiceti bodů. Družstvo starší přípravky zvítězilo v posledním turnaji
v Bartošovicích a celkově v turnajích přípravek obsadilo druhé místo. Fotbalové naděje dosáhly svých úspěchů v roce, kdy
si TJ Sokol Straník připomíná 95 let svého trvání a zároveň
65. výročí založení oddílu kopané. Text a foto: Čestmír Pavlík
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Bidolido Cup – svátek malé kopané
Jedenáctý ročník turnaje v malé kopané Bidolido Cup 2014 se
uskuteční v sobotu 12. července v areálu fotbalového hřiště ve
Straníku. Družstva v sestavě 4 + 1 budou hrát na travnatém povrchu
hřiště, které pořadatelé rozdělí na čtyři hrací plochy. Turnaje se
obvykle účastní na třicet družstev dospělých z Moravy i Čech.
Čeká na vás skvělé sportovní prostředí, hodnotné věcné ceny
a bohaté občerstvení. Startovné za každý tým činí 1 000 korun.
Podrobnosti na www.bidolidocup.kvalitne.cz, případně na e-mailu
petrslovak@gmail.cz nebo na telefonu 773 516 714.
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Fotosoutěž čtenářů – 40. kolo
Polovinu záběrů zaslaných do jubilejního, čtyřicátého kola soutěžící fotografové pořídili takříkajíc „z výšin“. Přesto hodnotitelé
dali až na jednu výjimku přednost nápaditým snímkům z prostoru
městské památkové rezervace.
1. místo získává suverénně snímek Petra Pšenici, kterému
k docílení zajímavého záběru novojičínské radnice opět
posloužila zrcadlící se hladina mikulášské kašny na náměstí.
2. místo získal Jaroslav Trefil za originální průhled ze schůdků
v městském loubí.
3. pořadí patří Janu Koperovi, který nám z ptačí perspektivy
představuje Divadelní ulici s farním kostelem v pozadí.
Pavel Wessely

2. místo: Jaroslav Trefil

1. místo: Petr Pšenica

3. místo: Jan Kopera

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.

Uzávěrka příštího čísla bude 20. července ve 12.00 hodin.
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