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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
město Nový Jičín letos vynaloží na
investiční akce 160 milionů korun.
Významnou část z této sumy pokryjí
dotace. Mezi nejvýznamnější projekty, které již byly realizovány, patří:
Oprava více než dvou tisíc čtverečních metrů chodníků a téměř deseti tisíc
čtverečních metrů komunikací. Náklady
na tyto velkoplošné opravy přesáhly
pět milionů korun. Dalších 3,3 milionu město vynaložilo na drobné
opravy cest a chodníků, které průběžně provádějí pracovníci Technických služeb.
Skončila desátá etapa revitalizace sídliště Dlouhá, zaměřená
na prostranství před komplexem Máj. Vybudování parčíku s lavičkami a novými chodníky stálo 1,85 milionu korun, přičemž 85 procent pokryla dotace z Evropské unie. Při květnových záplavách
jsme poprvé „naostro“ vyzkoušeli nový jednotný varovný a vyrozumívací systém, jehož součástí je i bezdrátový městský rozhlas.
Náklady na jeho pořízení přesáhly deset milionů korun, z toho
devět milionů byla dotace.
Kvůli snížení energetických nákladů jsme se zaměřili na zateplování městských budov. Rekonstrukcí již prošla budova na Divadelní 8, Základní škola Dlouhá i Mateřská škola Jiráskova.
U mateřské školy bylo nutné odstranit i nevhodný stavební materiál
obsahující azbest a udělat nové obvodové zdivo. Zároveň proběhla
rekonstrukce kotelny a částečně i rozvodů vody. Náklady u všech
tří nemovitostí přesáhly 22,2 milionu korun. I tady část pokryla
dotace. Na počátku léta jsme za více než čtyři sta tisíc korun
rekonstruovali veřejné osvětlení na Lamberku.
Nyní ještě zmíním probíhající investiční projekty:
Rozsáhlými stavebními úpravami prochází Mateřská škola Montessori, sídlící v památkově chráněné Hücklově vile na Revoluční
ulici. Kromě nové střechy získá třídu pro patnáct dětí. Celkové
náklady na stavbu činí 8,3 milionu korun, z toho šest milionů získáme
od Evropské unie. Zateplujeme a měníme okna v Základní škole
Jubilejní. Investice přesáhne dvaadvacet milionů korun. Stejné
úpravy v hodnotě přes tři miliony probíhají v azylovém domě.
Budujeme také expozici Generál Laudon. Předpokládané náklady činí 8,8 milionu korun. Více než sedm milionů získalo město
z Regionálního operačního programu. V současnosti probíhá další
etapa regenerace sídliště Loučka. Plocha u krytých garáží prochází
parkovou úpravou. Prvního srpna začnou stavební práce u Základní
školy Dlouhá. Popraskané betonové panely před školou nahradí
zámková dlažba a rozšíří se travnaté plochy. Za školou necháme
opravit příjezdovou cestu, přibudou parkovací místa a nové veřejné
osvětlení.
Na podzim by měl být dokončen lesopark na Skalkách, oddechová zóna se slunným hájem, zahradou růžovitých rostlin a botanickou expozicí. Náklady na realizaci projektu přesáhnou
jednadvacet milionů korun, z toho 8,8 milionu pokryje dotace.
Čtrnáctého srpna otevřeme nové discgolfové hřiště za 215 tisíc
korun na ulici Bohuslava Martinů (pozvánku najdete na jiném místě
– poznámka redakce), 26. září se poprvé projedou cyklisté po nové
cyklostezce z Nového Jičína do Hostašovic. Náklady na realizaci
dosáhnou pětadvaceti milionů korun. Pětaosmdesát procent způsobilých nákladů opět zaplatíme z evropské dotace.
Ještě letos proběhne další etapa regenerace sídliště Bezručova–Riegrova. Na Máchově ulici vznikne nové parkoviště. Jeho
výstavba spolu s obnovou chodníků, úpravou zeleně a výměnou
veřejného osvětlení přijde na více než šest milionů, čtyři miliony
korun ale pokryje dotace.
Rekonstrukcí nyní prochází také Hotel Praha. Spočívá v sanaci
krovů, podlah a schodiště, opravě říms a světlíku a výměně zbytku
oken. Práce přijdou na 3,7 milionu korun, z toho 1,25 milionu
zaplatíme z dotace. U mateřských škol Máchova a Beskydská
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budeme revitalizovat zahrady za téměř čtyři miliony, také zde pětaosmdesát procent nákladů zaplatíme ze získané dotace. Za více
než devět milionů vyměníme v Základní škole Tyršova elektroinstalaci, okna a podlahu v tělocvičně. Vzniknou dvě nové učebny
a cvičná kuchyň. Projekt Moderní škola – člověk pro 21. století
rovněž z větší části pokryje dotace.
Vážení spoluobčané, všechny tyto investiční akce jsou velmi významné pro budoucnost Nového Jičína. Proto si zaslouží být slavnostně
zahájeny a otevřeny. Tímto vás na ně v předstihu srdečně zvu.
Nyní ještě k připraveným projektům:
Máme hotovou projektovou dokumentaci na multifunkční kulturně-společenské centrum, které vznikne rekonstrukcí přístavby
Hotelu Praha. Získali jsme již dotaci na úpravy vnějšího pláště.
Nyní čekáme na vyhlášení dotační výzvy, abychom se mohli pustit
do vnitřních úprav. Na všechny tyto práce, včetně revitalizace prostranství směrem od parkoviště na ulici Tyršova, dojde v příštím
roce. Taktéž jsme připraveni na stavbu útulku pro psy. Máme hotovou projektovou dokumentaci, zakoupený pozemek a peníze vyčleněné v rozpočtu. Bohužel, majitel sousední nemovitosti nám
prozatím brání ve spuštění akce. Rádi bychom i přesto v tomto
roce začali stavět. A jak jsem už dříve avizoval, rekonstrukce bazénu včetně jeho modernizace se uskuteční v příštím roce.
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Osmdesátá čtvrtá schůze Rady města Nový Jičín dne 16. července:
Radní schválili dotaci sedmnáct tisíc korun Městské dechové hudbě
Nový Jičín. Zároveň schválili přijetí barev, laků a lazur od firmy Krotil.
Darované věci využijí Technické služby. Rada města schválila návrh
zadávací dokumentace na opravu veřejného osvětlení ulic Dlouhá –
Anenská a k zateplení fasády bytového domu na Bulharské ulici 7.
Také vzala na vědomí zprávu o hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2013.

Inzerci zajišťuje tiskárna
Novojičínský zpravodaj
Upozorňujeme politické strany a hnutí, že ve zpravodajské části
měsíčníku nebudeme zveřejňovat jejich předvolební texty. Ty je možné
inzerovat v reklamním bloku v Novojičínském zpravodaji, a to výhradně
prostřednictvím společnosti Samab Press Group, a. s., Brno, která
službu zajišťuje. Tyto příspěvky lze zveřejňovat nejdříve 60 dnů před
konáním voleb – nejbližší možnost tedy bude v zářijovém čísle.
Uzávěrka inzerce bývá 15. den předchozího měsíce. Více
informací na telefonních číslech 545 240 117 a 777 367 085 nebo
na e-mailové adrese g.vyskocilova@samab.cz.

Občanská statistika – leden–červen 2014
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků

– Nový Jičín
– Bernartice nad Odrou
– Kunín
– Rybí
– Šenov u Nového Jičína

Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo

24 135
125
64
61
32
1
18
1
1
232
151
108

Nejstarší občan

Geryk František

14. 1. 1917

Nejstarší občanka

Vavříková Marie

29. 9. 1913
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Zaplatili jste za odpad?

Stoletá váza zachráněna
Marie Machková, tisková mluvčí

Danuše Machalová, finanční odbor
Upozorňujeme občany Nového Jičína na blížící se termín druhé
splátky místního poplatku za svoz, třídění a ukládání komunálního
odpadu za rok 2014. Sazba poplatku činí 552 koruny. Splatná je
jednorázově do 31. března nebo ve dvou stejných splátkách ve
výši 276 korun, a to k 31. březnu a 30. září.
Poplatek lze uhradit v pokladnách městského úřadu na Divadelní
ulici 1 nebo bankovním převodem na příjmový účet města: číslo
účtu 19-0000326801/0100, s uvedením variabilního symbolu. Každý poplatník má vlastní variabilní symbol. V případě, že chcete
uhradit poplatek za více příjemců, je nutno do zprávy pro příjemce
uvést všechny variabilní symboly.
Zároveň vyzýváme občany, kteří neuhradili poplatky za předchozí
období, aby tak neprodleně učinili. Složenky nebudou rozesílány.

Návrat mostů na cyklostezku

Zahradu městské knihovny opět zdobí více než sto let stará váza. Nádoba z umělého kamene byla několik desetiletí ukrytá pod vzrostlým
keřem a chátrala. Akademický sochař a restaurátor Jakub Gajda jí ve
svém ostravském ateliéru vrátil původní podobu. Opravné práce mu
trvaly dva měsíce.
„Váza byla popraskaná, vyčnívaly z ní kovové části. Kamenné obličeje,
které ji lemují, byly poničené a ulámané. To vše bylo nutné opravit, doplnit
do původního tvaru a opatřit lokálním patinováním. Kámen jsem zpevnil
a jeho povrch zbavil nečistot,“ popsal rozsah restaurátorských prací
Gajda. Více než čtyři sta kilogramů vážící vázu musel na nový podstavec
usadit jeřáb. Nyní ovšem na jiné místo, aby vynikla její krása.
„Restaurátorské práce přišly na necelých sedmdesát tisíc korun. Teď
prochází opravou další váza, ze které zbylo jen torzo. Originál uložíme
v knihovně, pro zahradu sochař vytvoří kopii. Naše město si váží historie.
Proto se snažíme o zahradu a vilu továrníka Czeicznera, kterou v roce
1910 postavil architekt Josef Blum a kde dnes sídlí knihovna, pečovat
co nejlépe,“ uvedla Olga Vítková z odboru školství, kultury a sportu.

Marie Machková, tisková mluvčí
Stavba cyklostezky z Nového Jičína do Hostašovic pokračuje
podle plánu. Prvního července se na ni vrátily dva opravené drážní
mosty. Celkem je jich tady pět. „Tři jsou železobetonové, které stačí
pokrýt asfaltem. Zbývající dva tvoří železná konstrukce, jež nesla
pražce a koleje. Ty bylo nutné odvézt a repasovat,“ objasnila Ivana
Petruchová z odboru majetku, rozvoje a investic městského úřadu.
Začátkem prázdnin se několikatunové kolosy vrátily na cyklostezku. Oba stojí mezi Bludovicemi a Hodslavicemi. Nad říčku Zrzávku je usadil jeřáb. Jedna nosná konstrukce vážila šest a půl tuny
a měřila devět metrů, druhá byla jedenáctimetrová o hmotnosti jedenáct tun. Na každý díl ještě přijdou železné nosníky, plechy a beton
o celkové hmotnosti téměř dvacet tun. „Poté mosty, stejně jako zbývající úsek trati, pokryje jemnozrnný asfalt,“ doplnil místostarosta
Přemysl Kramoliš.

Poděkování za Strom roku
Hana Bělunková, odbor životního prostředí
Pořádající Nadace Partnerství poděkovala našemu městu za nominaci stromu do celostátní ankety Strom roku 2014. Novojičínský platan
se letos mezi dvanáct finalistů neprobojoval. Důvodem byla velká konkurence. Umístěné stromy z různých koutů naší vlasti si můžete prohlédnout na www.stromroku.cz.

Přispíváme ke snížení emisí
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Třídění komunálního odpadu a recyklace jeho využitelných složek
přinášejí výsledky také v našem městě. Jen vloni obyvatelé Nového
Jičína přispěli ke snížení emisí oxidu uhličitého o 2 518,386 tuny
a úspoře 60 611 137 megajoulů energie. Vyplývá to z osvědčení,
které městu vystavila nezisková společnost Eko-kom, jež systém
třídění a recyklace sběru zajišťuje.

Seminář Cyklisté vítáni
Bezplatný seminář s názvem Cyklisté vítáni uspořádají město Nový Jičín a Nadace Partnerství ve
čtvrtek 11. září od 15.00 hodin v aule městského
úřadu. Je určen podnikatelům a provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb, kempů a turistických
cílů. Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém,
který prověřuje nabídku a vybavenost služeb z pohledu cyklistů.
Zařízení, jež projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou
s usmívajícím se kolem. Nejprve je ale třeba splnit určité podmínky.
Právě o nich se provozovatelé dovědí na připravovaném semináři.

Novojičínský zpravodaj

Opravenou vázu musel na podstavec usadit jeřáb.
Foto: Marie Machková

Co město nabízí k pronájmu
Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory
a parkovací stání:
Divadelní 8 – 1 kancelář ve druhém patře domu
Lidická 1 – 3 kanceláře v prvním patře domu
Loučka – 13 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 číslo 2 – umístěný v areálu městské tržnice o výměře
10,07 m2
Sokolovská 9 – 8 kanceláří v prvním a druhém patře (od 8,03 do
39,23 m2)
Straník 80 – 1 místnost v přízemí o výměře 9,80 m2
Suvorovova 152 – 12 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
U Stadionu 1 – objekt zimního stadionu (bývalá restaurace) –
26 místností o výměře 388 m2
Žižkova ulice – garáž 68 m2
Bližší informace sdělí Miroslava Saksová z bytového odboru
městského úřadu, e-mail msaksova@novyjicin-town.cz, telefon
556 770 864.
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Na LEO Express do Suchdolu
Novojičínský zpravodaj
Lidé z Nového Jičína a okolí už nemusejí na rychlíky společnosti
LEO Express cestovat do Studénky nebo Ostravy. Od 15. června
zastavují soupravy tohoto železničního dopravce také v Suchdolu
nad Odrou. „Stojí zde všechny spoje z Prahy do Ostravy, Bohumína
a Karviné, a to v obou směrech,“ upřesnila mluvčí společnosti
Petra Valentová. Více informací najdete na www.le.cz.

Šakal obecný je tady!
Michal Jakubec, Jiří J. Hudeček
Samici šakala obecného zastřelil myslivec čtyřiadvacátého června
v řepkovém poli poblíž Bartošovic-Hukovic. Členové Mysliveckého
sdružení Kunín-Šenov předali zvíře Muzeu Novojičínska, které ho
nechá vypreparovat a v nejbližší době ho vystaví.
Přítomnost šakala souvisí s dlouhodobým rozšiřováním výskytu
teplomilných druhů hmyzu i obratlovců v našem klimatickém pásmu. Není to důsledek záměrného vysazování nebo úniků z chovů,
jak tomu bylo u psíka mývalovitého, mývala severního nebo norka
amerického. Za výskytem šakala obecného v oblasti Moravské
brány stojí zejména nárůst jeho populace na Balkánském poloostrově, odkud migruje na sever.
Šakal obecný vzhledem připomíná malého vlka na vysokých
nohou, podobný tvar má i jeho hlava. Tělo je dlouhé 75 až 100 centimetrů, v kohoutku měří 40 až 50 centimetrů. Ocas má kratší než
liška a zadní nohy delší než ocas.
Pískově žluté zbarvení shora na hřbetě a bocích přechází do černého. Tmavý je také ocas, jeho špice je černá. Na nohou a po stranách hlavy je šakal zbarven do rezava, na břiše do šeda. Důležitými
znaky jsou srostlé polštářky dvou předních prstů, zejména na předních nohou.
Abychom se vyvarovali hromadění nepodložených zpráv o šíření
šakala obecného v našem regionu, bude třeba případné pozorování
podle možností zdokumentovat prostřednictvím fotografií, filmových záznamů nebo odlitků stop. V takovém případě doporučujeme
obrátit se na Michala Jakubce, telefon 737 412 269, e-mail
jakubec.vyskovice@seznam.cz.

Město adoptovalo orlici Dinu
Marie Machková, tisková mluvčí
Město Nový Jičín adoptovalo orlici Dinu. Od svého postřelení
v roce 1977 žije ve Stanici pro záchranu volně žijících živočichů
v Bartošovicích. Ač sama kvůli zranění vlastní potomky nikdy neměla,
ve stanici pomohla odchovat více než dvě stě mláďat dravců. Posledních osm let pečuje i o mláďata orla skalního a pomáhá jeho návratu
do Česka. Novojičínská radnice se rozhodla projekt podpořit tím,
že Dinu adoptuje.
„Roční náklady na péči o orlici se pohybují okolo třiceti tisíc korun.
Protože naše město se snaží chovat k přírodě citlivě, chce tento
závazek vzít na sebe a orlici, která je chráněným živočišným druhem,
tímto způsobem adoptovat,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Dina, která letos slaví čtyřicáté narozeniny, je nejstarší středoevropskou orlicí žijící v zajetí. Je také nejvzácnějším chovancem
bartošovické stanice.

Projekt spěje k závěru
Ivana Morisová, oddělení rozvoje a investic
Městský úřad dokončuje projekt Řízení lidských zdrojů ve městě
Nový Jičín. Jeho cílem je zefektivnit a zkvalitnit práci zaměstnanců
městského úřadu. Pracovní skupina složená z vedoucích pracovníků
a zástupců externí firmy vytvořila kompetenční model, sloužící jako
podklad pro hodnocení inovovanou metodou 360 stupňů zpětné
vazby.
Podstatou této metody je realizace anonymního hodnocení pracovního výkonu a chování zaměstnanců úřadu na základě dotazníkového šetření. Po celou dobu realizace projektu – tedy od roku
2011 – se externí firma mimo jiné zapojila do tvorby a realizace několika akreditovaných kurzů pro zaměstnance úřadu. Kurzy se zaměřily
na řízení lidských zdrojů, procesní řízení a trénink interních lektorů.
Realizace projektu umožnila radnici pořídit několik notebooků, multifunkční zařízení a další technické vybavení.
Projekt je z větší části financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

Vyřazené spotřebiče? Do nádoby!
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Snad každý, kdo se rozhodl vybavit svou domácnost novými spotřebiči a zbavit se starých, poznal sběrné prostředky společnosti Elektrowin. Je jich několik druhů, protože různé typy vyřazených spotřebičů
potřebují na cestě k ekologické recyklaci různé zacházení:
Wintejner
Ve sběrných dvorech se stále častěji setkáte s velkoobjemovým kontejnerem, kterému se říká wintejner. Je zastřešený a uzamykatelný,
takže odolá i případnému nájezdu nenechavců, kteří by překonali oplocení sběrného dvora. Velké spotřebiče, jako jsou lednice, se v něm
ukládají odděleně od ostatních. Jeho kapacita je zhruba čtyřicet kubických metrů.
Malý kontejner
Ve městech a obcích rozmísťuje společnost Elektrowin malé kontejnery červené barvy. Jsou určeny na malé spotřebiče, které lidé ještě
občas vyhazují do obyčejných popelnic. Kontejnery jsou navrženy
a vyrobeny tak, aby se do nich vešly právě jen spotřebiče velikosti rychlovarné konvice a podobných domácích pomocníků. Také jejich objem
je podstatně menší – přibližně čtvrt kubického metru. To představuje
okolo třiceti fénů, kávovarů nebo žehliček, případně šest až osm vysavačů či mikrovlnek.
Sběrné nádoby
U prodejců elektra nebo při různých akcích společnosti Elektrowin
se můžete setkat se sběrnými nádobami obsahujícími vyměnitelný bag.
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Pokud do nich odložíte
svůj spotřebič, máte
rovněž záruku, že se
dostane k ekologické
recyklaci v odborném
zpracovatelském závodě.
Společnost Elektrowin postupně vybavuje prodejny sběrnými
prostředky. Od letošního února musejí
všichni obchodníci
s plochou vyhrazenou
pro prodej elektra nad
čtyři sta čtverečních
metrů zdarma odebírat malé spotřebiče,
jejichž žádaný rozměr
nepřesahuje 25 centimetrů, aniž to podmiňují nákupem nových
přístrojů.
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První měření: 102 km/hod.!
Jiří Klein, ředitel městské policie
Městská policie začala využívat své oprávnění k měření rychlosti
v obci. Vedly ji k tomu nehody s vážnými následky, k nimž došlo na
místních komunikacích. Získané údaje strážníci využijí k dalším preventivním opatřením.
V současné době má městská policie pronajatý mobilní laserový
radar. Hned při úvodním měření osmého července strážníci naměřili
řidičce rychlost, která patří spíše na závodní dráhu než do města. Na
prvním přechodu pro chodce u hřbitova jela neuvěřitelné 102 kilometry
za hodinu. Ženě za porušení pravidel hrozí pokuta od pěti tisíc do
deseti tisíc korun a odebrání řidičského oprávnění na půl až jeden rok.
Za čtyři a půl hodiny strážníci zjistili sedmnáct řidičů, kteří překročili
povolenou rychlost v obci. V měření rychlosti bude městská policie
pokračovat i v dalších nepravidelných termínech. Z preventivních důvodů upozorňujeme, že se zaměříme na ulice Jičínskou, Msgre. Šrámka,
Komenského, Bohuslava Martinů, Palackého a Hřbitovní.

Vstříc sociálním službám
Daniela Susíková, koordinátor komunitního plánování
Naše město pokračuje v projektu Nový Jičín – vstříc sociálním službám.
V současné době dolaďujeme práce na Elektronickém katalogu sociálních
služeb, který zlepší dostupnost informací o sociálních službách pro občany
a stane se užitečnou pomůckou při řešení složitých životních situací.
Katalog, připravovaný ve spolupráci s poskytovateli sociálních i souvisejících služeb, spustíme letos v září na webových stránkách města.
Ve středu 10. září od 10.00 do 16.00 hodin se na Masarykově náměstí
uskuteční Den sociálních a souvisejících služeb našeho města s podtitulem
Vzájemně se poznejme. Akci pořádáme již popáté, naším cílem je vytvořit
prostor pro získání, sdílení a výměnu informací, dovedností a zkušeností.
Návštěvníci se mohou těšit na stánkovou prezentací jednotlivých poskytovatelů i na bohatý doprovodný program. Novinkou bude vyhlášení
výsledků ankety Dobrovolník roku, kterou chceme ocenit nezištnou práci
lidí působících v sociální a zdravotní oblasti.
Zároveň uvítáme aktivní zapojení občanů se zájmem o budoucí podobu
sociálních služeb v našem městě. Případní zájemci se mohou přihlásit
u koordinátora komunitního plánování Daniely Susíkové, telefon
556 768 338, e-mail: dsusikova@novyjicin-town.cz.

Setkání s historií ve Straníku
Jarmila Pernická, Ludvík Vokáč

V nepravidelných měřeních rychlosti budou strážníci pokračovat.
Foto: Jiří Klein

Dvě historické přednášky si čtvrtého července – v předvečer dvou
státních svátků – v místním Klubu seniorů se zájmem poslechli obyvatelé
Straníku. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jim připomněla
přednáška, v níž Lenka Chobotová přiblížila postupující christianizaci
v Evropě i na našem území od počátků křesťanství do dvanáctého století.
Na šestý červenec připadlo 599. výročí mučednické smrti Mistra Jana
Husa. Jeho památku jsme důstojně uctili přednáškou Karla Chobota,
věnovanou dobovým konfliktům předcházejícím koncilu v Kostnici,
životnímu příběhu i posledním dnům významného českého církevního
reformátora.

Vivat, crescat, floreat Ondrášek!
Karel Chobot
Možná by se pro povídání o vítězné cestě novojičínského pěveckého
sboru Ondrášek po Spojených státech amerických více hodilo krédo
slavného římského vojevůdce Caesara: Veni, vidi, vici. Přijel jsem, viděl,
zvítězil. Jenže to už je sboru zdejší základní umělecké školy vlastní více
než desetiletí: Přijet, zazpívat, nadchnout a zvítězit.
A nemám na mysli jenom soutěže, byť bychom těch, z nichž se sbor
vrátil jinak než ověnčený vítězstvím, nalezli pramálo. Mám na mysli
radost a nadšení ze zpěvu v srdcích posluchačů, které Ondrášek nadchl
bravurním výkonem natolik, že nikdy nezapomenou. A bylo jedno, zda
šlo o publikum české, slovenské, evropské, asijské či nejnověji americké.
I zde precizně připravený sbor dojímal a navazoval nová přátelství.
A znovu zvítězil, tentokrát v soutěži Serenade! Washington D. C. Choral
Festival 2014, na němž se představil se sbory z Norska, Gruzie, Kanady,
Nizozemí a Zimbabwe. Ale možná daleko větším zážitkem bylo společné
zpívání ve velkých sálech pro množství nadšeného publika nebo koncerty
pro naše krajany, jejichž prapředci z existenčních důvodů opouštěli rodnou zemi.
Věřím, že právě zde zněly písně od srdce k srdci. Koncerty z děl
českých mistrů v Roce české hudby zcela určitě nadchly, dojímaly, sbor
vítězil. Putování Ondrášku po Spojených státech amerických jsme mohli
sledovat prostřednictvím aktuálních informací v tisku. Zajímavé detaily,
včetně fotografií, naleznete také na webových stránkách sboru.
My se k turné příště vrátíme rozhovorem s uměleckým vedoucím
Josefem Zajičkem. Pro tuto chvíli vřelé gratulace, obdiv nás všech, kteří
sborové umění obdivujeme. Ondrášek napsal opět jednu stránku nejen
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do historie sboru, moravského a českého sborového umu, ale i do dějin
našeho města. Jsem přesvědčen, že oba zakladatelé sboru, čestní
občané našeho města, Ervín Bártek, hlavně pak Václav Ptáček, by byli
podobně nadšeni a hrdi. Díky Ondrášku znají Nový Jičín i ve Spojených
státech amerických. Vivat, crescat, floreat Ondrášek – volným překladem
Ať žije, roste, vzmáhá se, vzkvétá až k nesmrtelnosti!

Sbor Ondrášek poprvé v Americe – a vítězný.

Foto: Petr Kocián
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Radnice ocenila školáky

Žáky základních škol, kteří trvale dosahují výborných studijních
výsledků nebo reprezentují školu a město ve vědomostních a sportovních soutěžích, ocenili pětadvacátého června v aule zdejší radnice. Kromě čestného uznání obdrželi také drobný dárek. „Všichni
máte můj obdiv. Gratuluji vám k úspěchům ve vědomostních soutěžích, ve sportu, v jazykových i technických oborech. Deváťákům
přeji, ať se jim líbí na středních školách a všem přeji krásné prázdniny,“ pozdravil školáky starosta Jaroslav Dvořák.
Text a foto: Marie Machková

Vítali prázdniny na Skalkách
Marie Machková, tisková mluvčí
Velké Vítání prázdnin proběhlo poslední červnový pátek na Skalkách. Pátý ročník oblíbené akce navštívilo přes tisíc lidí. Město pro
ně připravilo taneční program, akrobatické vystoupení, soutěže
a workshopy. Večerní koncerty patřily skupinám Lake Malawi, Dolls
in The Factory a Cookies.
„Stejně jako loni jsme program nepostavili pouze na jedné pěvecké
hvězdě. Změnilo se ale zaměření na publikum. Pro malé děti uspořádáme samostatnou akci 10. srpna, kdy v zahradě Nové Slunko
vystoupí uskupení Pískomil se vrací,“ uvedl Jiří Macíček z Městského
kulturního střediska.

Autogramiáda členů Lake Malawi.
Foto: Marie Machková
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Turisté poznávali Broumovsko

První červencový týden vyrazili novojičínští turisté na pět dní do
Broumovských stěn. V plánu měli mimo jiné dvoudenní výlet do
Polska, do Bledných, Radkowských a Puchaczkých skal a na Velkou
Hejšovinu. Na túrách jsme obdivovali skalní hřiby, které jsou zde
jedinečné, kamenná bludiště, nádherné výhledy, ale i pamětihodnosti. Stranou zájmu nezůstala ani stolová hora Ostaš se slují Českých bratří a Kočičími skalami. Počasí bylo po celou dobu skvělé.
Tělesně unaveni, ale psychicky odpočati, jsme se vrátili domů. Ještě
dlouho budeme vzpomínat na krásnou přírodu a báječné zážitky.
Text: Vlasta Čejková, foto: Ivan Čejka

Letní tábor s řeckými bohy
Jana Holišová
Celoročním námětem schůzek Turistického oddílu mládeže Ještěrky byly staré řecké báje a pověsti. Seznamovali jsme se s bohy,
hrdinskými činy a mýtickými bytostmi. Vrcholem byl letní tábor, na
který se děti velice těšily.
Opět jsme se vydali do Beskyd na chatu Skurečená. Zjistili jsme,
jak je pohodlné pohybovat se v tunikách, děvčata si užívala krásných
bílých šatů, do nichž se Řekyně oblékaly. Pravidelným rituálem bylo
večerní předčítání z knihy Staré řecké báje a pověsti.
Následující den jsme vykonávali hrdinské činy, abychom bohům
dokázali své schopnosti. Pomáhali jsme Prométheovi s ohněm
a Heráklovi s jeho úkoly. V divadelním představení jsme otevřeli Pandořinu skříňku, putovali za Zlatým rounem, pomáhali Odysseovi na
jeho pouti...
Divadelní představení, které pro děti připravili vedoucí, bylo spontánní
a veselé. Malí diváci se váleli smíchem a žádali reprízu. Z ní bohužel
sešlo, jelikož zlomená lavička, která pod vedoucími praskla, stačila.
Vyvrcholením tábora byly Olympijské starověké hry. Běh na jeden
stadion, hod oštěpem a diskem, běh ve zbroji a jiné disciplíny se
dětem líbily. Soupeřily ze všech sil. Za odměnu dostaly dárečky.

Na chatě Skurečená ožily staré řecké báje a pověsti.
Foto: Jana Holišová
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Sportovní den se vydařil

Pivobraní navštívily tisíce lidí

Alice Hynčicová

Marie Machková, tisková mluvčí

Sportovní den pro všechny věkové skupiny zájemců uspořádala desátého července zdejší Pečovatelská služba. Návštěvníci si mohli vyzkoušet
komentované cvičení na rehabilitačních strojích, bowling, vikingské
šachy a pétanque. Dobrovolníci z Asociace středoškolských klubů
pro ně připravili týmové lyže, kreativní tvoření a další kolektivní hry.
Programu se zúčastnily i děti z mateřské školy, nechyběli ani klienti
z místní Sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie. Panovala
dobrá sportovní nálada a všichni se náramně bavili. Pokud jste tuto
nabídku promeškali, zveme vás ve středu 6. srpna od 14.00 hodin
na posezení s grilováním, které bude probíhat opět v relaxační zóně
za Domem s pečovatelskou službou Pod Lipami 19.

Přes deset tisíc návštěvníků, dvě desítky minipivovarů, více než čtyřicet druhů piv a padesát hektolitrů vytočeného chmelového moku.
Takový byl druhý ročník Pivobraní, který proběhl osmadvacátého června
na Masarykově náměstí. Akce, která si klade za cíl podpořit gastroturistiku a drobné podnikatele, doprovázel i bohatý kulturní program.
„Návštěvnost proti loňské premiéře raketově vzrostla. Program jsme
připravili tak, aby zaujal děti, mladé lidi i seniory a odpovídal projektu
Nový Jičín – město pro všechny generace“, řekla vedoucí pořádajícího
návštěvnického centra Radka Bobková.
Malí návštěvníci si mohli vyzkoušet zručnost v tvořivé dílně, zahrát
si hry, prohlédnout si ZOO Mořský svět z Prahy, pobavit se s klauny
Uku a Pukem a Divadlem Ententýky. „Dospělí se pro změnu mohli
zapojit do soutěží o hodnotné ceny,“ dodala Bobková. Večerní koncert
patřil Olze Lounové, kapele Nototo, na závěr vystoupila skupina FiHa.

Sportovat s Pečovatelskou službou mohli mladí i dříve narození.
Foto: Alice Hynčicová

Zdejší náměstí opět patřilo svátku dobrého piva, jídla a zábavy.
Foto: Marie Machková

Vídeňský park nese jméno novojičínského kaplana
Pavel Wessely
Ve vídeňské části Hetzendorf se uskutečnila slavnost u příležitosti
pojmenování místního parku po duchovním, který v tamní farnosti téměř
padesát let působil. Na pozvání pořadatelů se jí zúčastnila i malá delegace
Klubu rodáků a přátel města.
Kdo vlastně byl kaplan Franz Hübel? A hlavně, proč jej lze nazvat
Novojičíňákem? Narodil se 3. října 1911 v Krnově, místní části Kostelec.
Po absolvování olomouckého semináře a vysvěcení roku 1935 se stal
kaplanem v našem městě. Pro jeho laskavost a lidský přístup si ho zdejší
obyvatelé záhy velmi oblíbili. S výjimkou tří let, kdy sloužil v sousedních
Životicích – i dnes se ještě najdou pamětníci – a krátkého působení
v Bílovci, vykonával svůj úřad až do konce roku 1950 v Novém Jičíně.
I zde si jej někteří starší věřící pamatují. Na jeho, zřejmě dobrovolném
odchodu z milovaného města, se nepochybně podepsaly smutné události, k nimž došlo po druhé světové válce.
V novém vídeňském působišti se rovněž stal velmi populárním duchovním, zvláště v kruhu věřící mládeže. Projevilo se to i při zmíněné slavnosti,
kde se angažovali i mladí. Například tím, že přinesli velkou dřevěnou
cestovní truhlici, ve které si pan kaplan dovezl nezbytné potřeby pro své
další působení. Nebo také tím, že členové místní hudební skupiny složili
o jeho životě píseň, či snad lépe kuplet.
Za pozornost stojí okolnost, že tak úspěšný duchovní odmítal nabídky
vídeňského generálního vikáře stát se farářem na některé z tamních farností. Jeho odpovědí bylo, že byl knězem olomoucké diecéze a zůstane
jím i v diaspoře, tudíž jen tamní biskup o něm může rozhodovat. Vřelý
vztah k místu prvního působení kaplana Hübela se projevil i tím, že při
bohoslužbě v rámci zmiňované oslavy chrámový ambon překryl modifikovaný znak Nového Jičína.
Na závěr snad jedna zajímavost o parku. Z jedné strany je ohraničen
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zídkou lemující park zámku Hetzendorf. Tento zámek byl, jak známo,
sídlem posledního rakouského císaře Karla I., jehož návštěvu Nového
Jičína jsme si nedávno připomněli jedinečnou výstavou, kterou připravilo
Muzeum Novojičínska.
Už delší dobu je však zámek sídlem proslulé Vídeňské školy módy.
Jejím ředitelem byl po dlouhou dobu Rudolf Liewehr, který se stejně jako
jeho bratr – slavný rakouský herec Fred Liewehr – narodil v Novém Jičíně.
Ne každý ví, že jedna z vídeňských ulic nese jméno tohoto herce.
Kromě ulic novojičínských rodáků Antona Koliga, Petra Rittingera, Franze
Barwiga, Julia Newalda zde nově najdeme i park Novojičíňáka Franze
Hübela.

Chrámový ambon překryl modifikovaný znak našeho města.
Foto: Pavel Wessely
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Nový Jičín za Velké války
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Když po tragickém atentátu na následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda
d’Este, před sto lety vypukl
světový válečný konflikt, stali
se jeho aktéry i rodáci z Nového Jičína. První odjezd odvedenců proběhl v nočních
hodinách z 31. července na
1. srpna 1914 vlakem do Krakova a s částí vojáků dále do
pevnosti Přemyšl. Pevnost se
stala v prvním válečném roce
jedním ze symbolů odporu
rakousko-uherských vojsk
proti ruským armádám.
Brzy poté začaly chodit
první zprávy o padlých a zajatých. Novojičínské noviny
Desátník Karel Kryl starší z Nového Jičína. Deutsche Volkszeitung se
Foto: Muzeum Novojičínska
začaly plnit zprávami z bojiště, nekrology a dary Červenému kříži. Po vypuknutí války v Novém
Jičíně opět vznikla kasárna a již 12. září 1914 zde byl umístěn záložní
prapor pěšího pluku číslo 13 pod velením nadporučíka Damašky.
Pro kasárna byla vyčleněna tehdejší Jubilejní škola, dnes Komenského 68. Ve dnech 4. a 5. srpna 1915 nastal odchod odvedených
třicátníků, následně 7. a 8 srpna do města přišel prapor zeměbraneckého pěšího pluku číslo 16 „Krakow“, pozdější 16. střelecký
pluk. Ten zde zůstal do 2. května 1918, kdy odešel na frontu.
Z iniciativy Karla Weinwurma vznikla socha takzvaného Wehrmanna, která byla 2. září 1917 za účasti zeměbraneckého pěšího
pluku číslo 16 slavnostně odhalena na novojičínském náměstí. Jednalo se o vojáka v plné zbroji s přilbicí, zhotoveného symbolicky
k oslavě vítězství rakousko-uherských vojsk ve válce. Již dříve však
existovaly takzvané Wehrschildy – obranné štíty, do kterých si ten,
kdo finančně přispěl do pokladny v jejich blízkosti, mohl zatlouci
železný hřeb. Tento dobročinný akt se rozšířil z Vídně po celém tehdejším Rakousku-Uhersku a přinesl další chybějící finanční prostředky do vojenské pokladny.
Od 24. července do 3. srpna 1916 proběhlo odevzdávání kovů pro
vojenské účely, které zasáhlo také novojičínský farní chrám. Osmadvacátého září byl odevzdán velký farní zvon o váze 3 100 kilogramů
pro válečné potřeby, následně 2. října byly odvezeny dva velké zvony
ze Španělské kaple. Na řadu přišla postupně většina z nich, zůstaly
pouze dva malé zvony na farním chrámu.
Ve městě se konaly humanitární sbírky, zvláště pak pro
potřeby Červeného kříže. Jednotliví dárci byli zmiňováni
v denním tisku. Taktéž naše
město poctila vzácná návštěva – generální inspektor dobrovolných zdravotníků a protektor Červeného kříže, arcivévoda František Salvátor,
který 7. května 1917 navštívil
Rudolfův špitál a zkontroloval
stav nemocničního vybavení.
Dnešní nemocnice tehdy
přijímala velké množství pacientů převážně z východní,
ruské fronty. Na městském
hřbitově
vzniklo
velké
Rekvírování kostelních zvonů.
Foto: Muzeum Novojičínska pohřební místo zemřelých
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vojáků. Na památku všech
padlých první světové války
vznikl sbírkou a na náklady
města v roce 1928 na hřbitově monumentální památník
obětem války, jehož autorem
byl profesor Adolf Klein.
Pamětní desky svým padlým
členům nechaly zbudovat
i novojičínské spolky.
Odchod mužů do války
ochromil chod zdejších továren, jejich místo musely stále
více zaujímat ženy. Některé
výrobny začaly sloužit válečným účelům, například továrna na zemědělské stroje se
změnila v muniční továrnu.
Vliv to mělo i na chod města,
omezila se činnost spolků, Wehrschild – snímek z 29. srpna 1915.
školství a muzea. Ubývalo
Foto: Muzeum Novojičínska
potravin a základních životních potřeb.
Již 29. března 1915 byly zavedeny přídělové lístky na chléb a mouku. Následující rok 19. března byl zaveden příděl cukru, 15. září 1916
přišly na řadu přídělové lístky na brambory. A 2. září 1917 se začaly
rozdávat příděly na maso, od 13. července 1918 byly na příděl i cigarety. Dokonce v roce 1917 začínaly propukat hladové bouře, proti
kterým muselo zasahovat novojičínské četnictvo. Klid ve městě udržovala také místní vojenská posádka. Život občanů za války rozhodně
nebyl příjemný a její závěr mezi místními obyvateli vystupňoval nacionalistické tendence.
Během války vojenské jednotky několikrát světily své zbraně na
náměstí, kde se konaly i čestné přehlídky. V roce 1916, po smrti císaře
Františka Josefa I., se tady konala slavnostní přísaha vojsk novému
císaři Karlovi I. Přísaha se vztahovala přímo k osobnosti císaře a po
jeho smrti bylo nutné ji obnovit. Tehdy byli zbaveni své přísahy zajatci
a jejich vstup do vznikajících československých legií nebyl z vojenského pohledu chápán jako vlastizrada.
Přesto většina rodáků z Nového Jičína bojovala až do konce války
za císaře Karla I. a rodné Rakousko-Uhersko prakticky na všech
frontách. Vynikalo mezi nimi několik osobností, které dosáhly vysokých armádních hodností nebo vojenských úspěchů v poli. K těmto
významným rodákům z Novojičínska patřili polní maršál Eduard von
Böhm-Ermolli, admirál Eduard von Chmelarž, generálplukovník Karl
Křitek, generál pěchoty Klaudius Czibulka, šikovatel Augustin Novak,
letecké eso s pěti sestřely, a další.

Fasování tabáku na náměstí v květnu 1916.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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Válečný hrdina Klaudius Czibulka
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Muzeum Novojičínska
se při mapování osudů
novojičínských rodáků
letos zaměřilo na období
tak zvané Velké války. Po
admirálu Eugenu Chmelaržovi, o němž jsme psali
v dubnovém čísle Novojičínského zpravodaje,
představíme další osobnost, jež dosáhla vysokých met na válečném
poli.
Jedná se o syna
adjunkta zdejšího okresního hejtmanství Rudolfa
Czibulky, který se vydal
ve vojenských stopách
svých předků z rodiny
Fröhlich von Elmbach.
Když 22. září 1862 přišel
na svět v rodině Rudolfa
Generál pěchoty Klaudius von Czibulka.
Foto: Heeresgeschichtliches Museum Wien a Leopoldine Czibulkových syn Klaudius, nikdo
nemohl tušit, že se narodil fenomenální vojenský stratég a jedna
z nejdekorovanějších postav v dějinách našeho města.
Vojenskou kariéru zahájil brzy v mládí a úspěšně postupoval
v armádních hodnostech. V roce 1904 se stal náčelníkem štábu
VI. armádního sboru císařské a královské armády a na tomto postu
působil přes čtyři a půl roku. Za své služby byl roku 1908 v hodnosti
generálmajora vyznamenán rakouským řádem Železné koruny.
V roce 1911 velel pěšímu pluku číslo 91, dislokovanému v Českých
Budějovicích. Majitelem pluku byl další z rodiny Czibulků.
Je zajímavé, že jeho nevlastní bratr, polní zbrojmistr Hubert von
Czibulka (*16. 8. 1842 Boskovice – †28. 2. 1914 Vídeň), dosáhl
také vysokých armádních hodností. Roku 1904 se stal velícím
generálem pražského VIII. armádního velitelství, o rok později
velel IV. armádnímu sboru v Budapešti, byl kapitánporučíkem
první císařské osobní gardy a majitelem českého pěšího pluku
číslo 91 „Freiherr von Czibulka“. Patrně měl i značný vliv na svého
o dvacet let mladšího nevlastního bratra Klaudia, který byl po
nějaký čas velitelem jeho pluku.
Na počátku první světové války velel Klaudius Czibulka jako
polní podmaršálek 36. pěší divizi, která byla součástí XIII. armádního sboru. Ten se pohyboval na balkánské frontě v bojích proti
Srbsku pod velením generála pěchoty Adolfa von Rhemen. V lednu
1915 již byla jeho divize přemístěna na východní bojiště, kde se
účastnila úspěšných operací v Karpatech. Jednalo se o zimní
bojové akce, jež v protiofenzívě 1. února 1915 úspěšně zahájila
VII. armáda generála kavalerie Karla von Pflanzer-Baltina směrem
na Dněsterskou linii v Bukovině.
V únoru 1915 vznikl nový vojenský útvar zvaný Korps Czibulka.
Zahrnoval podřízenou 36. pěší divizi, 15. pěší divizi a brigádu
Lilienhoff. Velitelem tohoto sboru, který samozřejmě měnil své
podřízené jednotky, zůstal Klaudius Czibulka až do března 1918.
Jeho 36. divize okamžitě zasáhla na tatarském průsmyku u Delatyna a 17. února 1915 znovu získala v boji hlavní město Bukoviny
Černovce.
Následně pod armádním velením Pflanzer-Baltina provedl Czibulkův sbor v květnu 1915 úspěšnou dunajeckou operaci. V sestavě VII. armády se zúčastnil také ofenzívy Gorlice – Tarnov. Po
převelení na volyňskou frontu se Klaudius Czibulka stal podřízeným
VIII. armády generála kavalerie Eduarda von Böhm-Ermoliho, který
jako jediný z našich vojevůdců velel za první světové války třem
armádám současně.
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Od června 1916 sloužil
XVIII. sbor Korps Czibulka
ve svazku I. armády pod
velením generálplukovníka Paula Puhalla. Jako
součást tohoto celku byly
jeho jednotky, soustředěné u obce Dubno, přímo
zasaženy Brusilovovou
ofenzívou. Patřila mezi
ně 1. zeměbranecká brigáda, 7. jízdní divize,
46. střelecká divize
a 25. rezervní pěší divize.
Korps Czibulka byl
považován ze reprezentativní seskupení I. armády
o síle takřka pětačtyřiceti
tisíc mužů. Czibulka po Erb Klaudia Czibulky von Buchland.
útoku ruských vojsk
Foto: Österreichisches Staatsarchiv
stmelil dohromady překvapené a ohromené zbytky svých jednotek a obnovil defenzívní
linii na pomalu tekoucím toku řeky Ivka. V září 1916 leželo Czibulkovo
obranné stanoviště na pravém břehu řeky Styr.
V červenci 1917 se Korps Czibulka skládal z 15. německé zeměbranecké divize a 25. pěší divize. Střežil úsek fronty mezi horním
tokem řeky Styr a železniční tratí Lvov – Tarnopol. Právě začala
Kerenského ofenzíva a velitel XVIIII. sboru, polní podmaršálek Czibulka, opět uplatnil své zkušenosti a schopnosti. Za své velení
v průběhu Kerenského ofenzívy a následné protiofenzívy byl
11. srpna 1917 povýšen do třetí nejvyšší armádní hodnosti – generála pěchoty.
Za svou kariéru u císařské a královské armády obdržel Klaudius
Czibulka císařský rakouský Leopoldův řád první třídy s válečnou
dekorací a meči, stal se rytířem císařského řádu Železné koruny
první třídy s válečnou dekorací a meči, byl držitelem Vojenského
záslužného kříže druhé třídy s válečnou dekorací a meči, získal
titul rytíře řádu Železné koruny II. třídy s válečnou dekorací a meči
a rytíře řádu Železné koruny III. třídy.
Zároveň mu byl udělen Čestný odznak první třídy Červeného
kříže s válečnou dekorací a meči, Vojenský záslužný kříž třetí třídy
a Vojenský čestný odznak třetí třídy pro důstojníky. Dále mezi
výčet jeho vyznamenání patří Jubilejní pamětní medaile pro vojenskou moc, Vojenský jubilejní kříž, Pamětní kříž 1912/1913, Železný
kříž první a druhé třídy a královská pruská medaile Červeného
kříže první a druhé třídy.
V roce 1918 požádal Klaudius Czibulka císaře Karla o povýšení
do šlechtického stavu, které mu bylo 10. dubna 1918 uděleno
a 28. června obdržel predikát von Buchland. Proč zrovna buková
země? Protože se stal osvoboditelem celé Bukoviny od ruského
vpádu.
V roce 1919 se Klaudius Czibulka stal generálem pěchoty ve
výslužbě. V nově vzniklé Československé republice zažádal o přijetí
do československé armády. Žádost byla přijata a 1. října 1919 mu
byla udělena hodnost generála III. třídy ve výslužbě. Po změnách
v armádním hodnostním značení se 16. prosince 1927 stal armádním generálem ve výslužbě.
Se svou rodinou a manželkou Philippine pobýval ve dvacátých
letech minulého století v Karlových Varech. Generál Klaudius Czibulka von Buchland zemřel 18. 4. 1931 v italském lázeňském
městě Meranu. Jeho tělo bylo později převezeno a 2. března 1932
pohřbeno na Vídeňském centrálním hřbitově, kde o jeho hrob
pečují dodnes. Rodina Czibulků žila v Karlových Varech do druhé
světové války. Podobně jako v Novém Jičíně byly osudy našich
rodáků na dalších více než čtyřicet let pro veřejnost neznámé.
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Velká válka v novojičínském tisku
Lenka R. Chobotová
Úvod léta roku 1914 nebyl co do teplot ničím pozoruhodný. Průměrně se rtuť v teploměru přes den pohybovala kolem 23 až
25 stupňů, jen místy se vzduch prohřál až k 28 stupňům. Ovocnáři
se podle předpovědí těšili na bohatou úrodu, zemědělci obhlíželi
zlátnoucí pole před blížící se sklizní a obyvatele města mimo
jiné zaměstnávaly přípravy na oslavy čtyřiceti let existence místního
spolku vojenských veteránů, plánované na neděli a pondělí
28. a 29. června, za kterýmžto účelem byli Novojičínští vyzýváni
k náležité výzdobě svých domů vlajkami a prapory.
Ve shonu každodenního života, příjemně pokojném a letně zpomaleném, zpráva o úmrtí Berthy von Suttner, spisovatelky a obhájkyně mírové myšlenky, propagátorky mírových kongresů, autorky
knihy Odzbrojte a první nositelky Nobelovy ceny za mír, spíše
zapadla. Zemřela takřka symbolicky sedm dní před sarajevským
atentátem. Událostí, která spustila děsivou válečnou mašinérii,
proti níž celý život Bertha von Suttner bojovala.
Telegram, který osudného 28. června městskou samosprávu
informoval o zastřelení následníka trůnu Františka Ferdinanda
a jeho manželky Žofie, způsobil ve městě zděšení a rozruch. Oba
probíhající koncerty k oslavě výročí spolku vojenských veteránů,
jak v zahradě hostince Zur Goldenen Sonne, tak spolkového domu,
byly okamžitě ukončeny, a další plánovaný program zrušen. Slavnostní výzdobu města na domech i věži farního chrámu nahradily
smuteční prapory.
Následujícího dne se obyvatelé od brzkého rána a po celé dopoledne srocovali na náměstí i v bočních ulicích a uličkách, celou
záležitost dopodrobna rozebírali, odsoudili strašlivý způsob následníkovy smrti a vyjadřovali upřímnou soustrast císařskému domu.
Evangelická obec zvala věřící na 2. července ke smuteční bohoslužbě za zemřelé.
V nadcházejících dnech místní tisk čtenáře přičinlivě informoval
o převozu manželského páru, smutečním obřadu ve Vídni i pohřbu
v samotném Artstettenu. Celá záležitost se však postupně z titulní
strany přesouvala do méně exponovaných částí novin.
Převážily opět všednodenní články – o průběhu exkurze kravařského ovocnářského spolku, koncích neslavné kanadské Stefanssonovy polární expedice, přípravách oslav svátku svaté Anny,
překonání francouzského výškového rekordu v létání německým

letcem nebo pozvánka na letní hudební dostaveníčko novojičínského mužského pěveckého spolku, pro nepřízeň počasí přesunuté
do spolkového domu.
Po závěrečných zkouškách na zemské střední zemědělské či
reálné škole si studenti užívali letních prázdnin, vybaveni radami
o zdraví prospěšném spánku u otevřeného okna a předcházení
úžehu a s průvodcem Fritze Kubieny, nazvaným 50 procházek
a výletů po novojičínském okolí v délce od 2 hodin do 2 dnů. To
vše rámovala inzerce na dětskou výživu značky Nestlé, střešní
krytinu eternit a kostky Maggi, neodmyslitelného pomocníka každé
hospodyně za pouhých 5 haléřů.
Stupňující se napětí v mocnářství však bylo možné vycítit z pravidelných zpráv o politických jednáních ve Vídni, spekulacích
o povolávacím rozkazu, korespondenci císaře s ministry či náhledu
srbského tisku na atentát a výsledky probíhajících výslechů a vyšetřování v Sarajevu. Prohlášení „Mým národům“ na titulní straně
z 29. července 1914 a vyhlášení války Srbsku tak nepřišlo zcela
nečekaně.
(pokračování příště)

Novojičínský Deutsche Volkszeitung informuje o sarajevském atentátu.
Repro foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Dvacet let Klubu rodáků
(II. část)
Pavel Wessely
V letech 2004–2014 Klub rodáků zintenzivnil svou činnost. Úzce
spolupracoval s mnoha kulturními a historickými institucemi – Muzeem
Novojičínska, Městským kulturním střediskem, Státním okresním archivem nebo Literárním klubem při městské knihovně.
V té souvislosti připomeňme literárně hudební pořady, které pro
Klub rodáků připravili členové Literárního klubu – pořad věnovaný
novojičínské rodačce Boženě Benešové, básníku Josefu Eichendorfovi
nebo kunínské hraběnce Walburze z Truchsess-Waldburg-Zeilu. Klub
získal stálé místo v pronajatých prostorách bašty městského opevnění,
kam přenesl všechny přednášky a besedy, dosud konané ponejvíce
v malém sále Státního okresního archivu. Rozvíjel i další činnosti. Největší rozmach zaznamenalo putování po stopách významných osobností Nového Jičína v zahraničí, spojené s poznáváním družebních
měst.
Připomeňme si ale, že klub pravidelně navštěvuje také místa v blízkém
okolí. V posledním desetiletí jsme společně poznávali Valašské Meziříčí,
Krnov, Hranice, Fulnek, Štramberk, Odry, Suchdol nad Odrou, Frenštát
pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Ostravu, Opavu, ale i vzdálenější Kroměříž. Většinou jsme tam navštívili i radnice a v diskuzi s jejími představiteli
poznávali zajímavosti i problémy těchto míst.
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Mnichovem nás provedl Max Mannheimer (vlevo).

Foto: František Holub

Cesty po zahraničních partnerských městech jsme zahájili ve slovenské
Kremnici. Následoval pozoruhodný německý Görlitz, s nímž naše město
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udržuje partnerství nejdéle a které je po rozsáhlých renovacích považováno za jedno z nejkrásnějších v této zemi. Druhé nejstarší partnerství
máme s italským městem Novellara, které klub navštívil v roce 2009 na
jedné ze svých nejdelších cest. Její účastníci se zastavili také v Klagenfurtu
u rodiny novojičínských rodáků Kraigherových, v Mnichově se setkali
s čestným občanem našeho města Maxem Mannheimerem.
Návštěvu polského partnerského města Świętochlowice jsme rozšířili
o historický Krakov a Ratiboř s Nysou, kde jsme se vydali po stopách
básníka Josefa Eichendorfa. Při návštěvě slovinského Mariboru jsme
především obdivovali četná díla architekta Maxe Czeikeho, novojičínského rodáka, jemuž nedávno vzdal hold i Otakar Vávra v televizním
pořadu o našich předních architektech.
Dalšího významného novojičínského rodáka, Antona Koliga, jsme
objevovali v korutanském městečku Nötsch. Do rakouského Salzburgu
nás přivedl především obdiv k jednomu z našich největších rodáků

Pozvánky
Přijďte na premiéru discgolfového hřiště!
Město Nový Jičín zve širokou veřejnost na slavnostní otevření
nového discgolfového hřiště na ulici Bohuslava Martinů, vedle nákupního centra Kaufland. Akce se uskuteční ve čtvrtek 14. srpna od
15.00 hodin. Více informací na webu města.
Prázdninový Novojičínský jarmark podruhé
Druhý prázdninový Novojičínský jarmark proběhne v pátek
15. srpna na Masarykově náměstí. V prodeji budou perníčky, trdelníky, balonky, suvenýry z keramiky a dřeva, bižuterie, šperky a další
zboží. Ve 14.00 hodin vystoupí romský soubor Cikne Čhave.
Večerní město ovládnou bruslaři
Hromadné jízdy in-line bruslařů ulicemi Nového Jičína pořádají
v pátek 22. srpna a ve čtvrtek 4. září Středisko volného času
Fokus a Hepa outdoorfitness. Obě akce začnou ve 20.00 hodin na
parkovišti u zimního stadionu. Vstup bude bezplatný, bruslaře doprovodí policejní vozy a sanitka. Hrát bude hudba z Music-caru.

Soubor představí kousek Indie

Přehlídku nejpopulárnějších tradičních indických tanců spatří
diváci v pátek 29. srpna ve 14.30 hodin na Masarykově náměstí.
Předvede je tamní mládežnický soubor Ferriswheel Youth Ensemble,
který reprezentuje Indii na mezinárodních mládežnických přehlídkách a festivalech tanců, hudby i dramatu po celém světě.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
ve středu 20. srpna v 16.30 hodin
na přednášku manželů Rybnikářových, nazvanou Putování Vietnamem. Akce se uskuteční v klubových
prostorách na baště městského opevnění.

Novojičínský zpravodaj

Karlu Schwarzovi a jeho velkému dílu. A to nejen v oblasti budování
železnic v někdejší monarchii. Mimochodem, ulici Antona Koliga nenalezneme v rodném Novém Jičíně, ale právě v Salzburgu.
V Rakousku, především ve Vídni, jsme nemohli opomenout ani další
novojičínské rodáky – malíře Eduarda Veitha, Julia Bergra či sochaře
Franze Barwiga. Putovali jsme po stopách vídeňského starosty Julia
Sebastiana Newalda a objevili jeho hrob, poklonili se památce významného rakouského divadelního a filmového herce Freda Liewehra, vynikajícího vědce a vynálezce tepelného čerpadla Petera Franze Rittera
von Rittinger a slavného vojevůdce generála Ernsta Gideona von Laudon, který pro změnu v Novém Jičíně zemřel. Ze spřátelených měst
nemůžeme opomenout návštěvu francouzského města Épinal
a německého Ludwigsburgu. Všude nás přijali srdečně, přátelsky,
s obdivem k našemu Novému Jičínu.
(pokračování příště)
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. Do 18. srpna je pokladna zavřena, prodej bude pokračovat od 19. srpna.
Uzávěrka předplatného bude 12. září.
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Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz.
■ Pondělí 4. srpna–úterý 5. srpna v 17.00 hod. • 3D
■ Středa 6. srpna ve 20.00 hod. • 2D • 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.
■ Pondělí 4. srpna–úterý 5. srpna ve 20.00 hod. • Středa 6. srpna
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. Do 12 let nevhodné, 112 min., titulky.
■ Čtvrtek 7. srpna–pátek 8. srpna v 17.30 hod. • 3D
■ Sobota 9. srpna–neděle 10. srpna v 17.30 hod. • 2D • ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ • Dobrodružný příběh ufouního astronauta na divoké planetě zvané Země. Animovaný/dobrodružný. Přístupné bez omezení,
89 min., dabing.
LETNÍ KINO (zahrada v areálu městské knihovny)
■ Čtvrtek 7. srpna ve 21.00 hod. • PŘÍBĚH KMOTRA • český thriller
■ Pátek 8. srpna ve 21.00 hod. • JÁ, PADOUCH 2 • animovaný
■ Sobota 9. srpna ve 21.00 hod. • SVĚTOVÁ VÁLKA Z • akční
■ Neděle 10. srpna ve 21.00 hod. • PULP FICTION • nesmrtelná
klasika
■ Pondělí 11. srpna–úterý 12. srpna v 17.30 hod. • 2D • JAK VYCVIČIT
DRAKA 2 • Pokračování úspěšné komedie. Animovaný. Přístupné bez
omezení, 105 min., dabing.
■ Pondělí 11. srpna–úterý 12. srpna ve 20.00 hod. • DÍRA U HANUŠOVIC
• Nová česká komedie režiséra Miroslava Krobota. Učitelka němčiny Maruna, toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. U Hanušovic však dojde
k nečekané události... Přístupné bez omezení, 102 min.
■ Čtvrtek 14. srpna–pondělí 18. srpna v 17.30 hod.
■ Sobota 16. srpna–neděle 17. srpna v 15.30 hod. • TŘI BRATŘI •
Novou českou hudební pohádku poskládali Jan a Zdeněk Svěrákovi ze
známých vyprávěnek O Šípkové Růžence, O dvanácti měsíčkách a O Červené karkulce. Přístupné bez omezení, 86 min.
■ Čtvrtek 14. srpna–neděle 17. srpna ve 20.00 hod. • EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 3 • Postradatelní jsou zpět! A to s novými hvězdnými
přírůstky do party. Akční/dobrodružný/ thriller. Do 12 nevhodné,
126 min., titulky.
■ Pondělí 18. srpna–středa 20. srpna ve 20.00 hod. • V OKU TORNÁDA • Film vás vrhne přímo do oka větrné smršti. Prožijete nejextrémnější podmínky, jaké matka Příroda dokáže připravit. Akční/thriller.
Do 12 let nevhodné, 90 min., titulky.
■ Úterý 19. srpna–středa 20. srpna v 17.30 hod. • VIOLETTA KONCERT • Exkluzivní koncertní show největších hvězd seriálového hitu
TV stanice Disney Channel. Hudební/koncert. Přístupné bez omezení,
96 min., titulky.
■ Čtvrtek 21. srpna–sobota 23. srpna v 17.30 hod. • 3D
■ Neděle 24. srpna–úterý 26. srpna v 17.30 hod. • 2D • ŽELVY NINJA
• Akční snímek na motivy slavného animovaného seriálu. Město New
York ovládá strach a všehoschopný Trhač. Komedie/akční/dobrodružný.
Přístupné bez omezení, 98 min., dabing.
■ Čtvrtek 21. srpna–neděle 24. srpna ve 20.00 hod. • LUCY • Nikoliv
náhodou je hlavní hrdinka nazývána Brutální Nikitou 21. století. Akční/scifi. Do 15 let nepřístupné, 90 min., titulky.
■ Pondělí 25. srpna–středa 27. srpna ve 20.00 hod. • KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU • Nový film Woodyho Allena se odehrává v jižní Francii
v roce 1920. Romantická komedie. Přístupné bez omezení, 109 min.,
titulky.
■ Středa 27. srpna ve 13.00 hod. – Bio Senior • DÍRA U HANUŠOVIC
• Anotace viz výše.
■ Středa 27. srpna–čtvrtek 28. srpna v 17.30 hod. • TŘI BRATŘI •
Anotace viz výše.
■ Čtvrtek 28. srpna–pátek 29. srpna ve 20.00 hod. • EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 3 • Anotace viz výše.
■ Pátek 29. srpna–neděle 31. srpna v 15.30 hod. • 2D • LETADLA 2
• Světově proslulý letecký závodník Prášek se vrhá se do světa vzdušného
boje s požáry. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 84 min.,
dabing.
■ Pátek 29. srpna–neděle 31. srpna v 17.30 hod. • FAKJŮ PANE UČITELI • Bývalý vězeň Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo postavil
školní tělocvičnu přímo nad místem s ukradenými penězi. Komedie.
Přístupné bez omezení, 118 min., dabing.
■ Sobota 30. srpna–neděle 31. srpna ve 20.00 hod. • CHLAPECTVÍ
• Život obyčejného kluka od jeho pěti let do dospělosti. Natáčení trvalo
dvanáct let, stále stejní herci stárli s hlavním hrdinou. Drama. Do 12 let
nevhodné, 166 min., titulky.
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Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstava:
■ Do pátku 29. srpna v hodinách pro
veřejnost – městská knihovna •
CHVÍLE ZASTAVENÍ • Výstava fotografií Rudolfa Suchánka.
Akce:
■ 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.
■ Čtvrtek 7. srpna – neděle 10. srpna v 16.00 hod. – zahrada městské
knihovny • LETNÍ KINO • (viz program kina Květen)
■ Pátek 8. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • POSLEDNÍ
VÝSTŘEL & IAN • Dvojkoncert powerfolkové kapely z Krnova a akustického dua z Brna.
■ Sobota 9. srpna ve 20.00 hod. – zahrada Nové Slunce • BLUES
VEČER VE SLUNKU • Bluesové standardy v podání kapely Blue Sugar
zaručí jedinečný večer. Vstupné 80 Kč.
■ Neděle 9. srpna v 15.00 hod. – zahrada Nové Slunce • ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE PRO DĚTI S PROVÁZKEM & PÍSKOMIL SE VRACÍ •
Program zakončený stylovou kapelou pro děti. Vstupné 80 Kč.
■ Pátek 15. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • POP STARS
REVIVAL • ABBA, Boney M, The Beatles, Bee Gees a Robbie Williams
ve dvouhodinové show.
■ Pátek 22. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • DOCTOR
VICTOR • Poctivý a neokoukaný rock.
■ Pátek 29. srpna ve 14.30 hod. – Masarykovo náměstí • FERRISWHEEL YOUTH ENSEMBLE • Vystoupení indického folklorního
souboru. Více informací v rubrice Pozvánky na straně 11.
■ Pátek 29. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • U-PRAG
& THE DUST • Koncert elektronické a alternativní hudby.
■ Sobota 30. srpna v 18.00 hod. – Skalky „U Pepy“ • SKALKY OLDIES
ROCK • Pokračování loňského úspěšného rock & blues večera. Vystoupí
Generave VM, Věšák, The purple revival, Dr. Hekto.

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.
■ Pátek 15. srpna – neděle 19. října – Nová galerie • ALENA
SCHÄFEROVÁ – KRESBY, MALBY A KOSTÝMNÍ NÁVRHY • Vernisáž
se uskuteční ve čtvrtek 14. srpna v 17.00 hod.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00
Sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 31. srpna – galerie Návštěvnického
centra • FOTOGRAFIE HUDEBNÍCH SKUPIN 1956–2013 • Výstava
Jaroslava Blažka.
■ Do čtvrtka 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.
■ Pátek 15. srpna – úterý 30. září – expozice Návštěvnického centra
• PO STOPÁCH GENERÁLA LAUDONA • Výstava sbírkových předmětů
Františka Holuba.
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
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Novojičínský zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín
Náklad:
10 000 ks (16 stran)
Distribuce: do všech domácností
v Novém Jičíně,
včetně částí města:
Straník, Kojetín,
Loučka, Bludovice,
Žilina
Barevnost: plnobarevně
Peridiocita: měsíčník
(12 vydání do roka)
Uzávěrka: vždy
15. předcházejícího
měsíce

mobil: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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KOUPÍM
PIVNÍ SKLENICI
S NÁPISEM
PIVOVAR
NÁRODNÍ DŮM,
BARON

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

A I JINÉ STARŠÍ.

TEL.: 732 170 454

BENZINA
SHELL
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Hotel Tatranka*** přehrada Bystřička
Tel.: 737 501 947 • http://www.hoteltatranka.cz

ROŽNOV p. R . • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ • VSETÍN
Uprostřed trojúhelníku těchto tří měst se nachází legendární
přehrada Bystřička se svými 80 hektary. Budete překvapeni,
jak krásná příroda zde je a jaké možnosti vám nabízí. Abudete
chtít se sem vracet...
Letní kino, raftové závody, závody do vrchu, Valašská
a Barum rallye, cvičné horolezecké skály, folkový festival,
skanzen, čtyři aquaparky v okolí, lanové dráhy, naučné
stezky, koně, plavání, kola, lodičky, chytání ryb, vzácná květena, tanec, sběr hub, kávička s bábovkou na terase… Bude záležet jenom na vás co si vyberete.
Domácí strava, les, 50 m od vody, čluny, dvojlůžkové až čtyřlůžkové prostorné pokoje s vyhlídkou
na přehradu, s vlastním sociálním zařízením a balkonem nebo terasou. Na obou má host židle,
stůl a slunečník. Zcela domácí prostředí.

Letní rekreace: od června do září již od 2790 Kč/týden, cena snížena o 38 %
Dvoutýdenní dovolená s velkou slevou pouze 5000 Kč Lepší cenu u dětí jinde nenajdete
Cena obsahuje ubytování za sedm dní a šest nocí s polopenzí. Snídaně formou teplého a studeného bufetu. Večeře: výběr ze tří
druhů jídel a tří chodů. Děti do 3. let bez nároku na stravu a lůžko mají pobyt zdarma. Samostatné lůžko 300 Kč na celý pobyt.
Ceny pro děti podle věku – příklad:
Dítě 4 roky 400 Kč • Dítě 6 let 600 Kč • Dítě 8 let 800 Kč • Dítě 14 let 1400 Kč • Pejsek do 10 kg zdarma. Větší 50 Kč/den.
Příjezd v neděli po 14. hodině odpoledne, odjezd v sobotu dopoledne. Začínáme vždy večeří a končíme snídaní.
Při opakované návštěvě jste zařazeni mezi stálé hosty a za každou další návštěvu je vám započítáván slevový bonus.
Na vaše dotazy rádi odpovíme a poskytneme vám doplňující informace.
Svoje dotazy a objednávky směřujte na: telefon, adresu nebo e-mail: hotel.tatranka@seznam.cz
Rekondiční pobyty, pobyty klubů seniorů, diabetiků, sportovní kluby a jiné hromadné výpravy mají speciální ceny podle požadavků. Na svou cenu se informujte.
Zavolejte, řekněte požadovaný termín dovolené a obratem dostanete ubytovací poukaz. Zaplatíte polovinu, druhou polovinu až při příjezdu na hotel.
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Ploutvaři ve světové špičce

Bidolido Cup pro 1. FC Tornado

Josef Nekl

Martin Sedlář

Dva tituly juniorského mistra světa v ploutvovém plavání přivezli čeští
reprezentanti ze šampionátu, který se konal na konci června v řecké
Chanii. Obě zlaté medaile vybojovala Klára Křepelková z novojičínského
Klubu vodních sportů Laguna, jež zvítězila v rychlém potápění na padesát
a sto metrů. Na delší trati dokonce vytvořila absolutní český rekord výkonem 39,22 vteřiny.
Její oddílový kolega Ondřej Dofek přidal bronz v plavání se dvěma
ploutvemi na hladině na dvoukilometrovou vzdálenost. Dosaženým
časem 1:39,91 minuty ustanovil nový český rekord v kategorii juniorů.
Novojičínští plavci tak výrazně přispěli k medailovému zisku české výpravy,
která v hodnocení čtyřiadvaceti národů obsadila čtvrtou příčku.

Jedenáctý ročník turnaje v malé kopané Bidolido Cup 2014 proběhl
dvanáctého července na hřišti ve Straníku. Pořádajícímu Bidolido
Teamu se opět podařilo naplnit kapacitu nejvyšším možným počtem
třiceti mužstev, která změřila síly na čtyřech připravených hřištích.
Ve finále se střetly týmy 1. FC Tornádo Nový Jičín a Evraz. Domácí
byli šťastnější a výsledkem 1:0 ovládli finále i celý turnaj. Evraz si po
loňském třetím místě o jednu příčku polepšil, stejně jako loni čtvrtý
Kia team, který letos vyhrál zápas o bronz nad Drak týmem. Po
remíze 0:0 o vítězi rozhodly penalty, v nichž Kia team vyhrál 4:1.
Nejlepším brankářem byl opět po roce vyhlášen Martin Laciga ze
Štípy, cenu pro nejlepšího hráče převzal Martin Černoch z Evrazu
a nejlepšími střelci se s pěti brankami stali Filip Bartoň a Michal
Matoušek z vítězného Tornáda.

Házenkářský sportovní den nabídl zajímavá utkání.
Foto: archiv KVS Laguna

Sezonu ukončili s grácií
Petr Jaroň
Házenkáři TJ Nový Jičín úspěšně zakončili sezonu. Poslední červnovou
sobotu společně se svými příznivci sportovali v hale ABC. Program
zahájili nejmladší házenkáři, kteří za své výkony na připravených stanovištích obdrželi sladkosti. Ti nejlepší jich po absolvování všech deseti
disciplín drželi plnou náruč.
Následovala utkání, v nichž se střetlo žactvo. Děti poté hrály házenou
proti svým rodičům, kteří si vyzkoušeli, jak je těžké vsítit branku soupeři,
i když je menšího vzrůstu. Po tomto netradičním utkání nastoupili na
palubovku dospělí aktivní hráči a hráčky.
Nechyběli ani starší odchovanci oddílu, kteří se úspěšně zapojili do
miniturnaje a své mladší kolegy porazili. Měření sil probíhala až do pozdního odpoledne, a výkony některých hráčů a hráček byly famózní. Kdo
nehrál, přišel házenkáře alespoň povzbudit nebo si zavzpomínat.
Po skončené sezoně můžeme s hrdostí říci, že házená v našem městě
je znovu na vzestupu. Tento krásný sport jistě i v budoucnu nabídne
Novojičínským zajímavé zážitky, sportovní vyžití i porovnání výkonnosti
s domácími i zahraničními týmy na turnajích. V následujícím ročníku
budou naše město reprezentovat družstva minižactva, mladších a starších
žáků, mladších a starších žaček, mužů a žen.

Letošní Bidolido Cup ovládl celek 1. FC Tornado.
Foto: Martin Sedlář

Házenkářský sportovní den nabídl zajímavá utkání.
Foto: Petr Jaroň

S hokejisty se o ledovou plochu dělily krasobruslařky.
Foto: archiv ZS NJ

Novojičínský zpravodaj

Dva sporty na jednom ledě
Milan Urban
Zástupci dvou sportů v červenci sdíleli ledovou plochu na zdejším
zimním stadionu. Hokejisté tady uspořádali čtyři týdenní turnusy
mezinárodního hokejového kempu. Naděje tohoto sportu z Česka,
Slovenska a Polska se na něm připravovaly pod vedením známých
hráčů. S hokejisty se na ledě střídaly islandské a slovenské krasobruslařky, které tady měly třítýdenní společné soustředění se slovenskou trenérkou Ivetou Reitmayerovou.
Fyzickou přípravu na novou sezonu zahájili také hokejisté Nového
Jičína. Na led vyjedou čtvrtého srpna, první mistrovské utkání odehrají
sedmnáctého září ve Vsetíně. Mezitím je čeká šest přípravných zápasů s Valašským Meziříčím, Porubou a Přerovem. Tři odehrají na
domácím stadionu a stejný počet na ledě soupeřů. Přehled utkání
a další informace najdete na www.zsnj.cz.
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Fotosoutěž čtenářů – 41. kolo
Že by Nový Jičín mohl být nazýván nejen městem klobouků, ale
i městem „rondelů“, se ozývalo zejména v době, kdy okružní křižovatky ještě nebyly u nás tak běžné. V tomto soutěžním kole
se setkaly hned dva večerní snímky rondelů. Úspěšný byl jen
jeden.
1. místo patří vskutku zdařilému snímku Štěpána Veverky.
Autor se tak zařadil mezi absolutně nejúspěšnější soutěžící.
Blahopřejeme!
2. místo získává snímek, který ze svého archívu zaslal Jaroslav
Trefil (zajímavá by mohla být malá podsoutěž – co je dnes
v daném záběru už jiné?).
3. místo patří Richardu Gabrielovi za pečlivě vyhledaný záběr
z Masarykova náměstí.
Pavel Wessely

1. místo: Štěpán Veverka

2. místo: Jaroslav Trefil

3. místo: Richard Gabriel

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. srpna ve 12.00 hodin.
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