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Strážníci jsou s námi pětadvacet let
Městská policie v Novém Jičíně si připomíná čtvrtstoletí svého trvání. Od pionýrských začátků se vypracovala ve sbor, který
je schopen zasáhnout rychle, účinně a s profesionálním přístupem při nejrůznějších událostech souvisejících s dopravou,
veřejným pořádkem, občanským soužitím, ale i s požíváním návykových látek, drobnou kriminalitou a záchranou lidského
zdraví a života. Neméně důležitá je preventivní činnost strážníků, zvláště mezi mládeží a seniory. Městská policie se každým
svým činem snaží naplňovat motto vyjadřující týmovou práci, pomoc občanům, naslouchání jejich problémům a praktické
jednání směřující k řešení či nápravě. Více o jejím jubileu čtěte na stranách 8 a 9.
Text Novojičínský zpravodaj, foto Marie Machková a archiv městské policie
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začíná se naplňovat naše vize revitalizace
areálu bývalého letního kina a rekonstrukce sousedící budovy, takzvaného Domu
sester. Ten bude přebudován na bytový
dům pro seniory a dům se sociálními službami. Budovu v hodnotě několika milionů
korun i s přilehlými pozemky jsme obdrželi
darem od Moravskoslezského kraje. Kraj
si pouze vymínil, že město bude nemovitost užívat ve veřejném zájmu.
Objekt tedy bude sloužit pro sociální účely a pracovně se prozatím
nazývá Dům bydlení a sociálních služeb. Budova má čtyři podlaží.
V prvním nadzemním podlaží bude vytvořeno zázemí pro organizaci
ProSenior a její sociální služby – Pohoda (odlehčovací služba), Domovinka (denní stacionář) a Pečovatelská služba. Další tři patra budou
fungovat jako sociální byty se zaměřením na cílovou skupinu seniorů.
V jednotlivých dvoupokojových bezbariérových bytech bude sprchový
kout, vestavěná skříň, kuchyň, elektrický sporák, digestoř a toaleta.
K základnímu vybavení bude patřit domovní telefon s automatickým
otvíračem dveří. Obyvatelé se budou moci připojit na internet. Okna
v objektu budou navržena z pevnějšího plastu a s trojskly. Ze strany
hlavního vstupu k budově ponecháme francouzská okna. V prvním
patře bude postavena terasa. V objektu je výtah.
Přilehlé pozemky z jedné poloviny využijeme na parkoviště pro zhruba
dvanáct automobilů, v další části budou altán, venkovní posezení pro
obyvatele domu i klienty ProSenioru a prostor k umístění popelnic
a nádob na tříděný odpad. Stávající oplocení oddělující areál nemocnice
zůstane beze změny, oplocení od příjezdové cesty bude odstraněno.
Nyní řešíme barvu fasády. Podle mého názoru by měla být živá a veselá.
A také finální název domu – zde budeme rádi za vaše podněty.
V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro územní
a stavební řízení. Na vybudování seniorských bytů se město bude
ucházet o dotaci ministerstva pro místní rozvoj, vyhlašovanou každoročně na podzim. K žádosti o dotaci je nutné doložit stavební povolení.
Do léta příštího roku by měl být vybrán zhotovitel stavby a v září až
říjnu 2018 předpokládáme její zahájení. Realizace potrvá dvanáct až
osmnáct měsíců.
Navazujícím projektem je revitalizace chátrajícího areálu bývalého letního kina. Nyní je již hotova architektonická studie, která řeší variantní
možnosti obnovy tohoto prostoru. Jedná se o poměrně velkou nevyužívanou plochu s velkým potenciálem multifunkčního využití o výměře
téměř 6 tisíc čtverečních metrů, navazující na sousední park. Zároveň
toto území tvoří křižovatku propojující obytnou zástavbu bytových
domů ulice Smetanovy sady, stejnojmenný park, nástupní plochu do
nemocnice, areál barokní Španělské kaple a také objekt Domu sester.
Ústředním bodem renovace letního kina by měla být vodní plocha,
navržená ve více výškových úrovních a situovaná do prostoru původního hlediště. Ve východním nejvyšším místě areálu je navržena stavba
malé prodejny a kavárny s terasou, vybízející k posezení při zapadajícím
slunci a výhledu na vodní plochu, ve které se může zrcadlit věž Španělské kaple nebo hrad Starý Jičín.
Ohraničení areálu budou tvořit znovu vysazené víceřadé aleje lip,
doplněné novou výsadbou Aleje partnerství, lemující navržené obloukové zpevněné plochy protínající areál diagonálně severojižním směrem.
Nezastavěnou část areálu bude tvořit kombinace travnatých ploch,
doplněných výsadbou lučního kvítí a bylinkových záhonů.
Revitalizovaný areál by mohl sloužit jako relaxační oáza pro odpočinek
v příjemném prostředí, i s možností posezení v kavárně, jako místo
setkávání všech věkových skupin obyvatel, konání malých kulturních
akcí, koncertů nebo vystoupení dětí, ale také případného znovuoživení
provozu letního kina s možností promítání filmů na mobilní plátno. Ještě
v tomto roce by měla být zpracována projektová dokumentace. A projekt, případně jeho první etapu, bychom rádi zařadili do rozpočtu na
příští rok. Samozřejmě i u této akce se budeme pokoušet o dotaci.
Jaroslav Dvořák
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Zaplatili jste za odpady?
Upozorňujeme občany na blížící se splatnost místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro letošní rok. Poplatek
je nutno uhradit do 30. června 2017.
Jeho sazba se proti předchozím létům nemění a činí 552 koruny
za osobu. Poplatek jsou povinny uhradit fyzické osoby, jež mají
v Novém Jičíně trvalý pobyt, včetně cizinců s povoleným trvalým
nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů. Dále rovněž fyzické
osoby, jež vlastní byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně
městského úřadu, Divadelní 1, nebo bankovním převodem na účet
města Nový Jičín – číslo účtu 19-326801/0100. Při platbě je nutné
uvést správný variabilní symbol, který vám byl přiřazen již dříve
a podle něhož bude vaše platba řádně identifikována.
Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2016 o místním poplatku
za komunální odpad najdete na www.novyjicin.cz.
Ivana Langerová, finanční odbor
Na webových stránkách města najdete novou aplikaci ke zjištění variabilního symbolu pro platbu místních poplatků za komunální odpad
a ze psů. Aplikaci naleznete na úvodní stránce v pravém sloupci pod
odkazem Místní poplatky nebo ji spustíte zadáním adresy
https://www.novyjicin.cz/poplatky/ do vašeho webového prohlížeče.

Provoz úřadu oprava neomezí
Budova v Divadelní ulici 1, kde sídlí městský úřad, prochází opravou.
Na fasádě je třeba zacelit trhliny, omítka a střecha dostanou nový nátěr.
Sousoší s atikou a vstupní portál z Tyršovy ulice projdou restaurátorskou
obnovou. Město za stavební práce zaplatí 5,8 milionu korun. Jelikož
je budova nemovitou kulturní památkou, 350 tisíc pokryje dotace
Moravskoslezského kraje. Po dobu rekonstrukce, která by měla skončit
na podzim, nebude provoz městského úřadu omezen. Návštěvníci
budou mít zajištěn bezpečný průchod do budovy, přesto je nutné, aby
dbali zvýšené opatrnosti.
„K obnově fasády a střechy nás donutil jejich špatný technický stav.
Ve fasádě se objevily praskliny, opravu nebo výměnu potřebují i klempířské prvky, hromosvod, komíny, části střech a světlíků. Okapový
systém bude doplněn o elektrické vyhřívání,“ řekl vedoucí organizačního
odboru městského úřadu Zdeněk Petroš.
Marie Machková, tisková mluvčí

Připomněli si Den vítězství

Nový Jičín si pátého května, s jednodenním předstihem, připomněl
72. výročí svého osvobození. Zástupci města, členové Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu položili kytice a zapálili svíčky u pomníků obětem válek na
městském hřbitově a v místní části Žilina.
Text a foto: Marie Machková, tisková mluvčí
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Recyklovat je správné a snadné
Do dvanáctého roku existence vstoupil v Česku systém Elektrowin,
založený na zpětném odběru a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů. Stejný systém mnohem delší dobu funguje i ve zbytku
Evropy. Každý z nás může jeho prostřednictvím zdarma odevzdat
vysloužilá elektrozařízení na místa odběru k následné recyklaci.
Elektrowin dosud vytvořil na 13 tisíc takových míst, kam lidé odevzdali 17 milionů vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti převyšující 260 tisíc tun.
Dosloužilo i vám doma nějaké elektrozařízení? Nevyhazujte ho
do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte ho bezplatně na
sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit?
• Sběrné dvory měst a obcí – v nich můžete spotřebiče odevzdat
bez ohledu na místo bydliště.
• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče
při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle zákona
musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 čtverečních metrů

odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahují 25 centimetrů,
aniž byste byli nuceni koupit si nový.
• Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci
projektu „Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale plně funkční elektrospotřebič, který projde
přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. Více o projektu na
www.jsemzpet.cz.
• Dobrovolní hasiči – se sběrem spotřebičů pomáhá také přes
1 300 hasičských sborů po celém Česku.
• Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně uspořádat svoz nebezpečného odpadu, včetně vysloužilých elektrozařízení.
Kolektivní systém Elektrowin pořádá také vzdělávací a informační
akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
Placená inzerce

Veřejné fórum mělo premiéru
Vybudování terénních cyklostezek a kruhového objezdu, vytvoření
koncepce parkování, podpora jazykového vzdělávání a brigád pro
mládež. To je stručný výčet návrhů, jež zazněly šestnáctého května
na prvním Veřejném fóru občanů, zástupců neziskových organizací
a podnikatelů, pořádaném zdejší radnicí. Příležitost ovlivnit budoucí
směřování města využilo na devadesát lidí.
„Cílem bylo formulovat deset příležitostí pro rozvoj města, zkráceně
10P. Každý účastník si vybral jeden ze šesti tematických stolů, podle
oblasti, k níž se chtěl vyjádřit. U něj mohl navrhnout jednu nebo více
vizí, která by se podle něj měla realizovat,“ vysvětlil místostarosta
a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka.
Kromě šesti stolů, u nichž se diskutovalo o určité problematice, byl
v sále sedmý stůl, bez tematického omezení, určený dětem a mládeži
mezi deseti a dvaceti lety. Žáci a studenti volali například po rekonstrukci atletické dráhy na stadionu, cyklistických trasách do škol,
půjčovně kol, ale také po diskotékách a brigádách.
„Z každého okruhu diskutující vybrali dvě vize, jež postoupily do
finálového kola. Tak vznikl seznam čtrnácti příležitostí pro Nový Jičín,
kterým může veřejnost dávat další hlasy v anketě na webu města
a v Návštěvnickém centru. Porovnáním výsledků hlasování na Veřejném fóru a následné ankety sestavíme konečných 10 příležitostí,“
doplnil Syrovátka.
V průběhu fóra mohli občané tvořit i takzvanou „pocitovou mapu

Nového Jičína“, v níž barevnými připínáčky zaznačovali například
místa, kam by rádi vzali své přátele, kde tráví volný čas nebo kde
se necítí bezpečně. Mapa bude k dispozici také na webu města
a bude do ní možné přidávat další místa. Výsledek poslouží radnici
jako důležitá informace, ve kterých částech města se lidé cítí dobře
a kde je naopak třeba něco zlepšit.
Marie Machková, tisková mluvčí

Vzniká seznam příležitostí pro Nový Jičín.

Foto: Marie Machková

Vyberte příležitosti pro město!
• Instalovat mobilní WC a grilovací zařízení v turisticky vytížených
oblastech (Skalky a Slunný háj)
• Navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad
• Ozelenit náměstí, především stromy
• Podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy studentů do partnerských
měst
• Podpořit navýšení kapacity základní umělecké školy
• Pořádat diskotéky pro mládež
• Rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák (WC, převlékací
zástěny, občerstvení, sportovní hřiště apod.)

• Vybudovat bezbariérové veřejné WC
• Vybudovat síť přírodních terénních cyklostezek „Čertovy stezky“
a zřídit „single trail centrum Čerťák“
• Vybudovat cyklopruh podél silnice l/57 na průtahu městem
• Vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně přechodů v okolních
ulicích
• Vytvořit koncepci parkování ve městě
• Zajistit brigády pro mládež
• Zřídit krizovou pomoc se zaměřením na lidi s duševním onemocněním

Z uvedených čtrnácti příležitostí můžete vybrat dva návrhy, které vás nejvíce zaujaly, a do pátku 16. června jim dát hlas v anketě na
webu města nebo v Návštěvnickém centru. Z porovnání výsledků ankety a hlasování na Veřejném fóru vzejde konečných deset příležitostí.
Ty budou v září předloženy zastupitelům. Na Veřejném fóru v roce 2018 budou občané informováni, co bylo realizováno, případně co
se nepodařilo a proč.

Novojičínský zpravodaj
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V anketě uspěly nádoby na kovy

Proběhne likvidace autovraků

S cílem podpořit třídění odpadů vyhlásilo město na počátku letošního
roku soutěž o originální nápad na zlepšení jejich separace. Jako nejzajímavější byly vyhodnoceny návrhy na rozmístění nádob na kovy.
Na základě těchto výsledků Technické služby pořídily červené plastové
nádoby označené příslušným názvem. Lokality vybrané pro tříměsíční
testování se shodují se stávajícím umístěním nádob na separovaný
odpad – Vančurova u obchodu, Na Valech u tržnice, Dlouhá 34,
Loučka 35, Hřbitovní u obchodu a Fibichovo náměstí.
Aby nádoby zůstaly na místech i po uplynutí zkušebního období,
případně se jejich počet zvýšil, musejí být pro daný účel využívány.
Do kontejnerů na kovy lze odkládat nápojové plechovky, kovové
uzávěry a víka, konzervy, alobal, hliníková víčka od mléčných produktů a hliníkové obaly od potravin. Naopak do nich nepatří nápojové
kartony, spreje se zbytky obsahu, obaly od barev a laků se zbytky
obsahu, elektrozařízení, zaolejované kovové obaly a díly, baterie
a podobně.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Ekologickou likvidaci autovraků připravilo město ve spolupráci s autovrakovištěm Partr od pondělí 5. června do pátku 9. června. Občané
mohou této možnosti využít přímo v provozovně na Jeremenkově 3 v Šenově u Nového Jičína (bývalý areál kasáren). Otevřeno je
zde v pondělí a úterý od 7 do 11:30 a od 12 do 15:30 hodin, ve
středu od 7 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin, ve čtvrtek a pátek
od 7 do 11:30 a od 12 do 15 hodin.
Za každé kompletní vozidlo předá provozovatel garantovanou minimální částku 1 tisíc korun. Při předání je nutno uvést, že jde o akci
města Nový Jičín. Ve stanoveném termínu mohou občané rovněž
využít bezplatný odvoz nepojízdných vozidel přímo od svých obydlí
– po dohodě s Milanem Petrem na telefonu 602 527 419. Za každý
odvezený kompletní vůz bude vyplaceno minimálně 500 korun.
Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní
do 3,5 tuny). Při jeho předání obdrží každý majitel potvrzení o převzetí
vozu k ekologické likvidaci, sloužící jako doklad při trvalém vyřazení
vozidla z provozu. Při předání je nutno předložit velký technický průkaz, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen s občanským
průkazem. Autovrak lze předat i na základě plné moci od majitele,
jež nemusí být úředně ověřena.
Další informace poskytne Marta Kiššová z odboru životního prostředí městského úřadu, kancelář 306, telefon 556 768 365, e-mail:
mkissova@novyjicin-town.cz.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Workoutové hřiště v provozu!

Vznikají další cyklopruhy

Workoutové hřiště nabízí cvičení pod širým nebem.
Foto: Marie Machková

Parta nadšenců třináctého května otevřela nové workoutové hřiště,
které vzniklo v parku pod gymnáziem. Stavba byla dokončena již
loni v prosinci, ale teprve letos na jaře proběhly terénní úpravy a zasetí
trávy. Na sportovišti pod širým nebem si veřejnost může zacvičit na
hrazdě, bradlech, horizontálních žebřících, šikmé lavici a jiných konstrukcích. Město za hřiště zaplatilo 450 tisíc korun.
„Workout má mnoho výhod. Na rozdíl od posilovny lidé cvičí na čerstvém vzduchu, protahují si celé tělo, ne jen nějakou část, a hlavně
je to zadarmo,“ řekl Tomáš Závada, jeden z členů skupinky mladých
lidí Workout Nový Jičín, která veřejnosti předvedla cviky, jež lze na
konstrukcích provádět. „Jsme parta kamarádů, známe se převážně
ze školy. Na tomto druhu cvičení se nám líbí, že člověk pracuje s vlastní
vahou. Kromě rozvoje síly je kladen důraz i na vytrvalost,“ dodal
Závada.
Stejná parta sportovců stála u samé myšlenky na vybudování
workoutového hřiště. „Nápad se poprvé objevil na webu
www.napadypronovyjicin.cz. Umístili ho tam nadšenci, kteří jezdili
cvičit na podobná hřiště do okolních měst a obcí. Zástupci iniciativy nás přesvědčili o tom, že takové hřiště bude pro naše město
přínosem. Je sympatické, že mladí lidé mají chuť dělat něco pro
své zdraví, je to i forma protidrogové prevence,“ řekl místostarosta
Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Stavba dalších pruhů pro cyklisty probíhá v našem městě. Jejich
vybudováním dojde k propojení západní a východní části města pro
dopravu na kole. Cyklisté z místní části Loučka a sídliště Máj se snáze
a bezpečněji dostanou do centra města, k autobusovému a vlakovému
nádraží nebo do práce. Zakázka má být hotova v polovině června
a má přijít na téměř 2,7 milionu korun. Část nákladů by mohl pokrýt
příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o který město
požádalo.
Pruhy pro cyklisty povedou od křižovatky Palackého ulice s komunikacemi Jičínská, B. Martinů a Dlouhá až ke kruhovému objezdu,
na němž se Palackého ulice spojuje s ulicemi Přemyslovců a Sokolovská. Trasa bude dlouhá 1,4 kilometru a každý pruh bude široký
jeden a půl metru. „V některých úsecích je nutné stávající komunikace
rozšířit, aby byly široké minimálně devět metrů. Cyklopruhy budou
mít asfaltobetonový povrch,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru
majetku, rozvoje a investic.
Podle sčítání z roku 2014 tuto frekventovanou silnici využívá v určitých
úsecích a za příznivého počasí až pět set cyklistů denně. „Proto jsme
přistoupili k realizaci projektu, který vytvoří funkční a bezpečnou infrastrukturu. Pokud s žádostí o příspěvek uspějeme, mohli bychom
získat od státu až 550 tisíc korun,“ doplnil cyklokoordinátor města
Bohumil Pobořil.
Marie Machková, tisková mluvčí

Novojičíňáci snídali v trávě
Pro všechny, kdo chtěli posnídat trochu jinak, uspořádalo Zdravé
město Nový Jičín třináctého května piknik v trávě. Takzvaná Férová
snídaně se konala u workoutového hřiště v parku pod gymnáziem
v Palackého ulici. Cílem bylo podpořit produkty fair-trade, u nichž
je zaručeno, že za ně jejich výrobci, obvykle z chudších zemí, dostali
spravedlivě zaplaceno.
„Přišlo přes třicet lidí. Na dekách a lavičkách si pochutnávali na
domácích koláčích, pomazánkách, moštech, nechyběla vajíčka,
sýry, ovoce a zelenina. Hlavní smysl akce vidím v tom, že všichni
posnídají společně, ochutnají si navzájem vlastní výrobky a také
si vymění recepty, aby mohli mít příští rok pestřejší jídelníček,“
uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Turisté šlapali okolo Kojetína

Tradiční pochod Okolo Kojetína uspořádal poslední dubnovou sobotu
zdejší osadní výbor. Turisté, kteří se nenechali odradit předchozím
nevlídným počasím plným deště a sněhových přeháněk, si mohli
vychutnat krásný den nádherných rozhledů a probouzející se přírody.
Pochod měl jako každý rok podobu hry nejen pro děti a skončil překvapením – u posledního stanoviště účastníci obdrželi medové perníky z tajemné truhly a pozvánku na další akci osadního výboru.
Text a foto: Lumír Zrník

Vsadili na alternativní pohon
Dvě auta na alternativní pohon pořídil zdejší Domov Duha za velké
finanční podpory Moravskoslezského kraje. Jedná se o užitkový elektromobil a osobní vůz Škoda Octavia na stlačený zemní plyn.
Obě vozidla produkují méně emisí než běžná paliva, zároveň mají
velmi nízkou spotřebu. Uplatňují se zejména při zajišťování potřeb
uživatelů, například nákupů, doprovodů či převozů, k vyřizování záležitostí na úřadech a rovněž k různým aktivitám spojeným s jejich
pobytem v našem zařízení. Pořízením ekologicky šetrných vozidel,
nazývaných též „green cars“, Domov Duha přispívá k podpoře lepšího
životního prostředí v našem městě a kraji.
Dana Jančálková, ředitelka

Výměna osvětlení u divadla

Rekonstrukce veřejného osvětlení probíhá v okolí Beskydského
divadla. Nevyhovující lampy se sodíkovou výbojkou nahradí LED
zdroje na ozdobných hliníkových stožárech. Výměna starého
osvětlení za čtrnáct nových a úspornějších svítidel přijde radnici
na 1,4 milionu korun. Stavební práce potrvají do srpna. Do té doby
bude v Divadelní a Husově ulici fungovat veřejné osvětlení s výlukami. Do výměny starých světel za úspornější LED osvětlení město
v uplynulých čtyřech letech investovalo přibližně osm a půl milionu
korun. „Rekonstrukci provádíme průběžně. Hlavním ukazatelem
je nevyhovující technický stav původních světelných zdrojů,“
uvedla Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic.
Text a foto: Marie Machková
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Protidrogový vlak zaujal

Protidrogový vlak Revolution Train, který přijel čtvrtého května
do našeho města, se setkal s mimořádným zájmem škol i veřejnosti. Dopoledne si vlakovou soupravu, která nabízí zcela nové
pojetí protidrogové prevence, prohlédli žáci základních škol a studenti Mendelovy střední školy. Odpoledne byl interaktivní a zážitkový program určen veřejnosti. „V Novém Jičíně jsme pro velký
zájem museli přidávat prohlídky. Během dne sem přišlo přes pět
set lidí,“ řekl autor projektu Pavel Tuma. Protidrogový vlak je sto
padesát metrů dlouhý kolos, v jehož vagonech se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové
závislosti. „Návštěvníci tímto příběhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se stali jeho účastníky,“ uvedla
vedoucí odboru školství zdejší radnice Oldřiška Navrátilová.
Text a foto: Marie Machková

Hasiči závodili ve vyprošťování
Dvanáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů se utkalo
v krajském kole soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných osob,
které za velkého zájmu diváků proběhlo třináctého května na Masarykově náměstí. Jako hosté vystoupili hasiči z polského města Jastrzębie Zdrój a Prahy-Smíchova.
Zápolení probíhala střídavě na čtyřech stanovištích. Hasiči měli na
zásah u simulované dopravní nehody dvacet minut. Jejich počínání
pozorně sledovali rozhodčí, kteří hodnotili taktiku a techniku zásahu
a poskytnutí předlékařské první pomoci. Mezi profesionály si nejlépe
vedlo družstvoTřince, které je dvojnásobným šampionem republiky
a nyní se připravuje na mistrovství světa v Rumunsku. Soutěž dobrovolných hasičů vyhrála jednotka z Jablunkova. Oba vítězné týmy
postoupily na mistrovství republiky.
Závodu předcházela slavnostní událost. Svůj slib složilo pětadvacet
nových příslušníků a příslušnic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Sedmašedesát jejich zkušenějších kolegů a kolegyň
převzalo od ředitele sboru Vladimíra Vlčka medaile za věrnost III. a II.
stupně jako ocenění jejich příkladné práce ve spojení s délkou služby.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskových zpráv

Soutěžní tým zasahuje na místě simulované dopravní nehody.
Foto: Tomáš Lach
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Na znaménka s novým přístrojem

Parkinsonici se setkali

Nový celotělový dermatoskop mají k dispozici kožní lékaři v novojičínské
nemocnici. Přístroj za sedm set tisíc korun pracuje podobně jako skener
– pomocí takzvaného mapování pořizuje snímky celého těla. Fotografie
ukládá a při dalších kontrolách je schopen odhalit změny stávajících
nebo vznik nových útvarů.
Kožní melanom představuje jedno z nejrizikovějších nádorových onemocnění. Současná medicína si s ním ale při včasném odhalení dokáže
v naprosté většině případů poradit. „Nový přístroj je určen k diagnostice
všech pigmentových a kožních změn, které lze těžko pozorovat pouhým
okem. S jeho pomocí můžeme včas diagnostikovat a zahájit léčbu maligního melanomu,“ říká lékařka Radana Dwayebová s tím, že nový přístroj
nahradil starší typ, který v nemocnici používali pět let.
Radka Miloševská, tisková mluvčí

Světový den Parkinsonovy nemoci byl pro novojičínské parkinsoniky
a jejich rodinné příslušníky příležitostí k uspořádání setkání lidí s touto
diagnózou. Pro sebe i své přátele z Rožnova pod Radhoštěm a Ostravy
připravili zajímavý program.
V Klubu rodáků se hosté seznámili s historií místa a osobnostmi spjatými s Novým Jičínem. Poté mohli na Svinci navštívit jinak nepřístupný
bývalý vojenský bunkr. Pro koho byla cesta k bunkru příliš náročná,
občerstvil se v lyžařské chatě a obdivoval výhledy do okolí. Na závěr
se všichni sešli na společném obědě v Bludovicích.
Ke skvělé náladě tradičně přispěli výborná kuchyně, hudební doprovod
Jana Zázvorky i sami účastníci. Domů odjížděli s vědomím, že se svým
problémem nezůstávají sami. Pro pořadatele to byla nejlepší odměna
a potvrzení toho, že podobná setkání mají smysl.
Zuzana Štěrbová

Oslavte s námi Pivobraní!
Více než pětadvacet minipivovarů z našeho regionu, ale též z Polska, Slovenska, Německa, Belgie,
Itálie a Francie potěší milovníky zlatavého moku
na pátém ročníku novojičínského Pivobraní, který
proběhne v sobotu 24. června od 11 hodin na
Masarykově náměstí. Kromě nabídky mnoha druhů piv a gastronomických specialit bude připraven
bohatý doprovodný a hudební program. Bližší informace najdete na
www.icnj.cz, na facebooku a v letáčcích, které obdržíte do svých
schránek.
Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra

Loučka žije kulturou
Tři velmi úspěšné akce uspořádal v dubnu a květnu osadní výbor
místní části Loučka se svými partnery. Nejprve se v sále orlovny uskutečnilo představení populární divadelní hry Záskok autorů Zdeňka
Svěráka a Ladislava Smoljaka. Při vystoupení mladého souboru Pasáž
se dobře bavila téměř stovka návštěvníků.
V předvečer Prvního máje osadní výbor s Českým svazem chovatelů
pozvaly děti i jejich rodiče na Slet čarodějnic s doprovodným programem a soutěžemi. Desátého května zavítalo do Klubu seniorů na čtyřicet žen, aby zhlédly kulturní program ke Dni matek, pořádaný ve
spolupráci s místní organizací Českého svazu žen. Účinkovala v něm
skupina seniorek Holky z naší školky a především děti z mateřské
školy. Všechny ženy dostaly od předsedy osadního výboru květinu,
od spolupořadatelů občerstvení a od dětí keramické srdíčko.
Všechny uvedené akce byly spolufinancovány z rozpočtu města. Stejně tomu bude v pátek 2. června při akci ke Dni dětí v orlovně a v sobotu 10. června při tradičním Dni Loučky (o této akci podrobněji v rubrice
Pozvánky na straně 12).
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru

Divadelní soubor Pasáž uvedl hru Záskok.
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Foto: Jaroslav Kotas

Škola spolupracuje s cizinou
Rekordní počet mezinárodních aktivit letos realizuje Mendelova střední
škola. Devětatřicet jejích studentů v květnu a červnu absolvuje zahraniční odbornou praxi ve firmách, podnicích, neziskových organizacích
či ústavech zdravotní a sociální péče podle svého studijního zaměření.
Umožnil jim to vzdělávací program Erasmus+, který hradí veškeré
náklady na tyto stáže. Pracovních pobytů probíhajících v angličtině,
němčině, španělštině nebo ruštině se účastní studenti všech částí
školy, zaměřených na informatiku a veřejnou správu, zdravotnictví
a ekonomiku.
Škola také uzavírá tříletý projekt partnerství se školami v norském
Askimu, rakouském Rohrbachu a německém Lipsku. Jejich spolupráce
se soustředila na robotiku a tvorbu webových stránek a e-shopů pro
studentské firmy. Mezinárodní skupiny žáků a učitelů pracovaly ve
workshopech, pořádaných střídavě ve všech zúčastněných zemích.
V každé z nich jsme navíc navštívili inovativní průmyslové podniky
a zjistili, jaké nároky kladou na mladé zaměstnance. I v tomto případě
poskytl finanční podporu program Erasmus+. Dalším partnerem byla
novojičínská pobočka firmy ATS aplikované technické systémy, jež
se specializuje na vývoj softwaru pro průmyslové linky.
Petr Zapletal, koordinátor mezinárodních projektů

Děti v lese pohádek a soutěží

Královský pohádkový les uspořádalo Rodinné centrum Mozaika
u příležitosti Mezinárodního dne rodin. Každého dětského účastníka
na startu přivítali rytíři, kteří rozdávali hrací karty. Kdo vstoupil do
pohádkového lesa, mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak Sněhurka
třídí trpaslíkům čepice, jak se v lese žije loupežníkům, čím krmí
princezna draky, jak to chodí v rytířské škole a spoustu dalšího.
V cíli na děti čekali král s královnou z Radanova království, kteří
jim rozdávali zaslouženou odměnu.
Text Zuzana Rosová, foto Hana Mrázková
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Chráněné části přírody a krajiny na Novojičínsku (3)

Přírodní rezervace Svinec
Svinec je nejrozlehlejší chráněné území okresu Nový Jičín, mimo
území chráněné krajinné oblasti Poodří a Beskydy. Od roku 1995
se rozkládá v katastru Kojetín u Starého Jičína o výměře 38,3 hektaru
v přírodním parku Podbeskydí, ve vrcholové partii kopce a na jeho
svazích v nadmořské výšce 398 až 546 metrů.
Vrchol je bezlesý, svahy porostlé smíšenými lesy a mezemi s rozptýlenou zelení. Lesnicky jsou nejhodnotnější druhově a věkově
pestré listnaté porosty v západní části s převažujícím zastoupením
jasanu a lípy s dalšími vtroušenými dřevinami – javorem, smrkem,
habrem, modřínem a borovicí. Geomorfologicky území náleží do
celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Štramberská vrchovina, okrsku Petřkovské vrchy. Jihovýchodní svahy Svince odvod-

Přírodní rezervace Svinec představuje cenné území. Foto: Hana Hůlová

Kluby pro volný čas školáků

Smysluplnou náplň volného času žákům prvního stupně Základní
školy Komenského 68 nabízejí Klub deskových her a zábavné
logiky a Čtenářský klub. Oba vznikly jako součást projektu Společným vzděláváním ke konkurenceschopnosti, financovaného
z Evropského sociálního fondu. Žáci pronikají do tajů fyziky, chemie
i přírody kolem nás, dělají pokusy, vyrábějí a řeší hlavolamy, poznávají a v praxi zkoušejí různé druhy deskových, karetních i kolektivních her na posílení logického uvažování, vědomostí, paměti
i postřehu. Pro čtenáře škola pořídila nové tituly dětských knih.
Pedagogové se díky projektu mohou vzdělávat ve využití nových
výukových metod a vzájemně sdílet nabyté zkušenosti. Dětem
ohroženým školním neúspěchem nabízíme doučování, žákům
s osobními či školními problémy může pomoci školní psycholog.
Text Alena Lowaková, foto Hana Šmídová
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ňuje levostranný přítok Zrzávky, vodu ze západních až severních
svahů odvádí vodní tok Jičina do řeky Jičínky.
Předmětem ochrany je botanická hodnota území se vzácnými rostlinami v jeho vrcholové části. V druhově bohatých trávobylinných
společenstvech se zachovala původní vegetace s mnoha zajímavými druhy rostlin. Silná je zejména populace zvláště chráněného
vstavače bledého na zarůstajících svahových stupních, proto jsou
kromě pravidelného kosení luk při péči o území redukovány nálety
dřevin.
Prostředí vytváří různorodé biotopy pro zástupce fauny. Entomologický průzkum v roce 2005 prokázal výskyt 155 druhů hmyzu,
na teplých prosluněných stanovištích bylo zaznamenáno 769 druhů
motýlů, což představuje 22,7 procenta zástupců této skupiny v České republice. Území je důležité také pro mnohé druhy volně žijících
ptáků.
Cílem je zachování krajinářsky, biologicky, historicky i společensky
cenného území. Oblast Skalek až k vrcholu Svince představuje
významné odpočinkové zázemí Nového Jičína. Nejčastějšími rekreačními činnostmi jsou pěší turistika a cykloturistika, v zimním období
běžecké a sjezdové lyžování, v létě je využívána ke koupání blízká
vodní nádrž Čerťák.
Hodnoty území zachycují informační tabule naučné vlastivědné
stezky směřující z Nového Jičína k pramenům Zrzávky. Záměr
umístit v blízkosti vrcholu Svince vyhlídku k přiblížení okolních
panoramat Beskyd a Oderských vrchů občané nepodpořili. Přesto
rozvoj vhodných rekreačních aktivit při zajištění trvalé ochrany
životního prostředí patří k prioritám. Kromě zachování biologické
rozmanitosti a ekologické stability je zřejmá snaha ochránit i dochovaný obraz krajiny.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí

Tyršováci na cestách
Zeměpisně poznávací zájezd do Pobaltí a Finska podniklo na přelomu
dubna a května padesát žáků druhého stupně a učitelů Základní
školy Tyršova. Úvodní zastávkou bylo litevské městečko Trakai se
stejnojmenným hradem. Místo nás uchvátilo, hrad ležící na malém
ostrůvku vypadá romanticky. Odpoledne jsme dorazili do hlavního
města Vilniusu, jemuž se právem přezdívá Praha Pobaltí.
Následující den nás čekal přejezd do Tallinnu. Cestou jsme se zastavili
v Šiauliai, jehož dominantou je Hora křížů. Významné poutní místo
na nás zapůsobilo velmi mysticky. Poté jsme se přesunuli do Rigy.
Stejně jako Tallinn a Vilnius je i lotyšská metropole na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Po dvouhodinové plavbě trajektem jsme navštívili finské hlavní
město Helsinky. Strávili jsme tam celý den, základem krásné prohlídky bylo úžasné slunečné počasí. Na závěr jsme absolvovali prohlídku Tallinnu. Estonská metropole s nádherným historickým jádrem
a spoustou úzkých uliček byla asi nejkrásnější ze všech, které jsme
navštívili.
Roman Benčák, učitel

Užili si Veselé sportovky
Na zimní stadion se po krátké přestávce vypravili chlapci a děvčata
Montessori tříd ze Základní školy Tyršova. Tentokrát je ovšem nečekala
ledová plocha, ale barevný umělý povrch s připraveným sportovním
náčiním.
Pod vedením zkušených trenérů hokeje a trenérek krasobruslení si
holky a kluci v první lekci vyzkoušeli rozcvičku, překážkovou dráhu,
florbal či fotbal, zaskákali na skákacích hradech a trampolíně i zajezdili
na koloběžkách a šlapacích čtyřkolkách. Kdo si chtěl odpočinout,
postavil stavbu z látkových kostek. Celou hodinu byly všechny děti
v pohybu, a to se jim moc líbilo. Těšíme se na příští Veselé sportovky.
Kateřina Ondřejíková, učitelka
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Městská policie v Novém Jičíně slaví pětadvacet let trvání.
Dějiny policie v našem městě
Prvopočátky současné městské policie v Novém Jičíně lze datovat
do revolučního roku 1848, kdy ve městě vznikly takzvané Národní
gardy. Byly to polovojenské oddíly, jejichž hlavním cílem bylo udržovat
bezpečnost a pořádek ve městě a blízkém okolí.
Dne 16. dubna 1848 si její členové zvolili za velitele krasnobarvíře
Karla Leopolda Pfundhellera (*1814 – †1890). Vznikl jeden batalion
složený ze čtyř kompanií, který měl k dispozici dva kanóny a hudební
kapelu. Sbor 480 dobrovolníků se koncem srpna rozrostl o dalších
dvacet mužů, přičemž 180 členů bylo plně ozbrojených. Svůj křest
ohněm prožily Národní gardy v srpnu 1848, kdy bránily textilní továrnu
J. N. Preisenhammera před vzbouřenými davy dělníků. Mezi úspěšné
zásahy patřilo také zadržení zběhlých uherských husarů v prosinci
téhož roku.
Ve službách města
Rozpuštění Národních gard a nové zákony vydané v souvislosti
s nástupem císaře Františka Josefa I. na trůn znamenaly pro Nový
Jičín zřízení nové bezpečnostní složky, podřízené městskému zastupitelstvu. Její fungování bylo přímo závislé na množství finančních
prostředků v městském rozpočtu. Postupně si však obecní, respektive městská policie v Novém Jičíně vybudovala pevný základ, který
částečně konkuroval státnímu četnictvu náležejícímu do pravomoci
okresního hejtmana.
Vzájemně se však tyto složky v represivních úkonech doplňovaly. V této
souvislosti nelze opomenout významnou osobnost četnických i policejních složek tehdejšího Rakouska, kterou byl generál Josef von Kronberger (*1797 – †1893). Nezbedný žák hraběnky Marie Walburgy
z kunínského výchovného ústavu se stal reformátorem četnictva a jednou z velkých postav policejních složek druhé poloviny 19. století.
Městská policie sídlila v 19. století v budově radnice. To v ní již působila městská spořitelna a bylo zde i sídlo obecní rady, které bylo
nutno chránit za všech okolností. Městští strážníci se podíleli na
ostraze veřejných budov, ochraně trhovišť, kontrole cizích osob,
dodržování pořádku v ulicích ve všední dny i při živelních pohromách
a požárech, zajišťovali dohled nad městskými slavnostmi a veřejnými
aktivitami. Jejich příslušníky najdeme na starších historických fotografiích při ostraze nádraží, slavnostním odhalení sochy císaře Josefa II. na náměstí, při spolkových oslavách, v roce 1912 asistovali při
vzácné návštěvě arcivévody Karla a princezny Zity, posledních
panovníků Zemí Koruny české.
Pušky, revolvery i šavle
Mezi kandidáty přijetí k městské policii náleželi uchazeči, kteří měli
rakouské státní občanství, byli bezúhonní, projevovali horlivost a svědomitost, měli odpovídající tělesnou zdatnost, znali místní poměry
a slovem i písmem ovládali německý i český jazyk.
Jako výstroj měli přidělenu vlastní služební uniformu doplněnou o nezbytnou přílbu M 1898
se znakem města. Odlišný vzhled měly přílby
pro důstojníky a mužstvo. Jako pobočnou zbraň
městští strážníci užívali šavle, pro mimořádné
potřeby včetně nočních hlídek měli k dispozici
pušky s bajonetem.
Na sklonku 19. století přibyly do výzbroje také
revolvery. V tomto období působilo v řadách
Přílba městského
obecní policie v průměru šest strážníků, šest nočstrážníka v Novém
ních hlídačů a dva věžní strážní. Po roce 1891 se
Jičíně M 1898.
sbor dělil na jednoho policejního komisaře, deset
Foto: Muzeum
Novojičínska
policistů a dva věžní strážné.
Osobnosti v uniformě
Mezi členy městského policejního sboru se objevily významné osobnosti. K vyznamenaným strážníkům patřil Josef Rotter, který jako
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policejní strážmistr obdržel v roce 1887 stříbrný Záslužný kříž s korunou. Další výraznou postavou ve vedení místního sboru byl policejní
komisař Johann Rotter (*1843 – †1919). Městskou policii vedl úspěšně od dubna 1890 celých dvacet let.

Rozloučení s policejními veterány v roce 1911. Foto: Muzeum Novojičínska

Strážníci doprovázejí arcivévodu Karla na Hornobranské ulici.
Foto: Muzeum Novojičínska

Známou osobností byl rovněž četnický strážmistr Stephan Weigel
(*1848 – †1924). Zabýval se archeologií, geologií, národopisem i botanikou, byl činný v Muzejním spolku v Novém Jičíně. Své výzkumy
publikoval v odborném tisku a část jeho sbírek se stala základem
velkých muzeí v Brně a Vídni.
Návrat k tradici
Zásadní změny musela novojičínská městská policie řešit po roce
1918, kdy byly významně posíleny zvláště pravomoci tehdejšího
československého četnictva. Policie se v meziválečném období
stala částečně omezenou složkou městského magistrátu. Zahrnovala
patnáct uniformovaných strážníků a jednoho civilistu.
V roce 1926 byla obecní policie v Novém Jičíně zestátněna. Podobně
tomu bylo u většiny obcí tehdejší Československé republiky. V roce
1945 vznikl Sbor národní bezpečnosti, který převzal úkoly policie
a četnictva.
Poslední výraznou změnu znamenal až výnos tehdejšího ministra
vnitra Richarda Sachera z února 1990, kdy vznikla Policie České
republiky a zároveň byl umožněn opětovný vznik obecních policejních
složek.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Novojičínský zpravodaj
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Historie její předchůdkyně však sahá mnohem hlouběji.
Čtvrtstoletí městské policie
Nová obecní policie byla v našem městě ustavena v roce 1992. Kompetence obecních policií a pravomoci strážníků byly tehdy nejasné,
lidé se nově učili pamatovat si její telefonní číslo 156. Nikdo asi
netušil, že za několik let se strážníci stanou neodmyslitelnou součástí
města. Za posledních pětadvacet let se Městská policie Nový Jičín
stala rovnocenným partnerem Policie České republiky a nepostradatelným pomocníkem místních obyvatel.
Hodně skromné začátky
Počáteční stav městské policie činil 21 strážníků, z toho 4 ženy na
místě operátorek a 16 hlídkařů. Jejich nadřízeným byl velitel a nejvyšším představitelem za samosprávu starosta města. Po několika
letech se počet strážníků ustálil na současných 30, k nimž přibyli
dva civilní zaměstnanci.
Několik strážníků působí v řadách městské policie od jejího založení.
V úplných začátcích nebylo k dispozici téměř žádné technické vybavení. První služebna o čtyřech místnostech sídlila v domě na Masarykově náměstí 22. V roce 1999 byl jako součást projektu prevence
kriminality instalován městský kamerový dohlížecí systém, po něm
strážníci získali také pult centralizované ochrany.
Přelomovým byl rok 2000, kdy se služebna městské policie přestěhovala do vhodnějších prostor v Divadelní ulici 8, kde působí dosud.
V následujícím roce byla zavedena pozice tiskového mluvčího – preventisty, který se začal naplno věnovat do té doby podceňované
prevenci kriminality. Na podzim roku 2004 bylo otevřeno dětské
dopravní hřiště, kde se dva strážníci od počátku podílejí na dopravní
výchově dětí.
Těžká zkouška pro všechny
S přibývajícími úkoly a pravomocemi se zlepšovalo vybavení strážníků
i služebny. Městská policie nakoupila kamery do služebních vozidel,
osobní kamery pro strážníky, zastaralé tonfy nahradila teleskopickými
obušky, pořídila mobilní kamerový systém a přezbrojila strážníky
z pistolí CZ 85 na typ CZ 75 D Compact, který splňuje přísné specifikace NATO a řadí se mezi nejlepší zbraně svého druhu na světě.
V roce 2008 byly zavedeny policejní cyklohlídky a rajonová služba,
do níž byli zařazeni zpočátku tři, nyní čtyři strážníci.
Rok 2009 představoval těžkou zkoušku pro strážníky, město i občany.
Přišla nečekaná blesková povodeň, jež zasáhla v plné síle. Strážníci

Strážníci jsou vybaveni i k záchraně života a zdraví lidí.
Foto: Ilona Majorošová

Současný sbor novojičínské městské policie na snímku Lenky Malinové.

pomáhali podle svých možností, působili v nejvíce zasažených oblastech, například při evakuaci domova s pečovatelskou službou v ulici
U Jičínky, na zábranách, rozváželi humanitární pomoc a snažili se
zmírnit následky živelní pohromy.
Od roku 2015 městská policie využívá moderní informační systém.
V současnosti disponuje třemi služebními vozidly, součástí vozového
parku je také elektroskútr. Letos má v plánu obměnu jednoho vozu.
Pomáhej a chraň!
V posledních letech městská policie pracuje podle nové koncepce.
Hlavními pilíři její činnosti se staly: zvýšená pozornost vůči přestupkům
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, zlepšení komunikace
s občany, prosazování preventivních aktivit, prezentace činnosti
městské policie a přiblížení se veřejnosti. Ve zkratce lze říci, že
strážníci hledají možnosti, jak veřejnosti pomáhat.
Ve spolupráci s občany vzniklo motto městské policie v Novém
Jičíně:
My – vyjadřuje týmovou práci
Pomáháme – vyjadřuje to nejdůležitější poslání, pomáhat lidem,
pomáhat prosazovat právo a spravedlnost
Nasloucháme – vyjadřuje náš respekt a úctu k druhým a vzájemnou
komunikaci
Jednáme – vyjadřuje to, že hledáme řešení a konáme k vyřešení
věci
Strážníci městské policie se začali zapojovat do dění ve městě, podle
vnitřního přání stát se aktivní součástí zdejší komunity. Účastní se
mnoha aktivit, z nichž mnohé s jejich prací přímo nesouvisejí. Připomeňme například výsadbu tří tisíc stromků na Skalkách, sběr
použitých injekčních stříkaček nebo vyčištění potoku Grasmanka.
Ilona Majorošová, městská policie,
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Ředitelé Městské policie Nový Jičín
Vojtěch Petr
1. ledna 1992 – 30. září 1992
Zbyněk Šustala
1. října 1992 – 31. března 1994
Antonín Forman
1. dubna 1994 – 30. dubna 1997
Ivo Toman
1. května 1997 – 1. prosince 2000
René Škoda
1. ledna 2001 – 5. června 2014
Jiří Klein
6. června 2014 – dosud

Hlavní oslava 25. výročí Městské policie Nový Jičín se uskuteční
ve středu 14. června, doprovodné aktivity budou probíhat během celého roku.
Veřejnost o nich bude předem informována na www.mpnj.cz a na facebooku.
Novojičínský zpravodaj
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Čtvrtek 1. června v 17:30 hod. • SLAVNOSTNÍ AKADEMIE ZŠ TYRŠOVA • U příležitosti 130. výročí školy a 30. výročí výuky jazyků. Předprodej
vstupenek ve škole.
■ Středa 7. června v 18 hod. • Roman Vencl & Michaela Doleželová:
KRÁLOVNY • Náhrada za představení Tři grácie z umakartu. Komedie plná
upřímného humoru, z něhož občas mrazí v zádech. Hrají: Vlasta Hartlová,
Ivana Plíhalová a Vendula Fialová. Předplatné skupiny S.
■ Pátek 9. června v 15:30 a v 18 hod. • AKADEMIE SVČ FOKUS 2017
• Tradiční přehlídka celoroční činnosti. Podrobnosti v programu SVČ Fokus.
■ Pondělí 12. června v 19 hod. • KRASAVICE INTERKONTINENTÁLNÍ
– ARTE ET MARTE • Náhradní termín za zrušené představení z 22. února.
Klaunské duo o přátelství – Anna Polívková a Martha Issová v autorském
představení.
■ Úterý 13. června v 19 hod. • Bård Breien: KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ • Divadelní adaptace norského filmu spojujícího prvky psychologického dramatu se sarkasticky černou komedií. Režie: Daniel Hrbek. Hrají:
Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Apolena Veldová, Eva Josefíková, Kamil
Halbich a další. Předplatné skupiny B.
■ Čtvrtek 15. června v 19 hod. • Awel Hellstenius: ELLING A KJELL
BJARNE ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ • Příběh dvou přátel, kteří spolu
sdíleli pokoj v ústavu pro duševně choré. Režie: Jakub Nvota. Hrají: Martin
Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka Zahradnická, Šárka Opršálová.
Připravujeme:
■ Úterý 12. září v 19 hod. • Jaroslav Foglar: RYCHLÉ ŠÍPY • Jedno z nejúspěšnějších představení Slováckého divadla. Předprodej od 6. června.
■ Čtvrtek 5. října v 19 hod. • Keith Huff: DEŠTIVÉ DNY • Drsná a emotivní
inscenace o přátelství, vině a odpuštění. Předprodej od 6. června.
■ Středa 18. října v 19 hod. • RADŮZA s kapelou • Písně z posledního
alba Marathon příběh běžce, písničky z prvních desek i novinky. Předprodej
od 6. června.
Předplatné 2017 /2018 (předprodej bude zahájen 20. června)
Skupina A
RUSALKA (opera) – Slezské divadlo Opava
NOC NA KARLŠTEJNĚ (muzikál) – Slezské divadlo Opava
QUEEN - THE SHOW MUST GO ON! (balet) – Moravské divadlo Olomouc
RANDE S DUCHEM – Divadlo A. Dvořáka Příbram
HOŘÍ, MÁ PANENKO – Východočeské divadlo Pardubice
S BARVOU VEN! – Divadlo v Rytířské Praha
Skupina B
HAMLETI – Divadlo Na zábradlí Praha
OBLOMOV – Divadlo v Dlouhé Praha
RICHARD III. – Klicperovo divadlo Hradec Králové
JMÉNO – Městské divadlo Brno
DABING STREET – Dejvické divadlo Praha
Skupina D
PERFECT DAYS – Pantheon production Praha
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA – Městské divadlo Mladá Boleslav
ÚČA MUSÍ PRYČ – Divadlo Verze Praha
TO NEMÁ CHYBU – Radošinské naivnédivadlo Bratislava
DVA ÚPLNĚ NAZÍ MUŽI – Divadlo Mír Ostrava
Skupina P
ZABIJÁK JOE – Divadlo Kalich Praha
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY – Studio DVA Praha
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – Divadlo Na Jezerce Praha
HUBTE TRAMPY, SEROU V LESE – A Studio Rubín Praha
Skupina S
ZNOVU A LÍP – Titans Praha
DRAHÁ MATHILDA – Agentura Harlekýn Praha
VRABČÁK A ANDĚL (muzikál) – Městské divadlo Brno
BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CRÈVE COEUR – Divadlo Kalich Praha
Kruh přátel hudby
JANÁČKOVA FILHARMONIE Ostrava
JIŘÍ VODIČKA – housle, MARTIN KASÍK – klavír
PETROF PIANO TRIO: Martina Schulmeisterová – klavír, Jan Schulmeister
– housle, Kamil Žvak – violoncello
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa, VILÉM VEVERKA – hoboj
SEDLÁČKOVO KVARTETO
CANTARINA CLARINETE – klarinetové kvarteto
GABRIELA JÍLKOVÁ – cimbál – a její host
ANETA RŮČKOVÁ – zpěv, JOSEF KRATOCHVÍL – varhany
Skupina Čtyřlístek
DÁŠEŇKA – Divadlo loutek Ostrava
OPICE ŽOFKA – Městské divadlo Zlín
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JÁJA A PÁJA – Divadlo Radost Brno
O KVĚTUŠCE, ZAHRÁDCE A BABICI ZIMICI – Slovácké divadlo Uh. Hradiště
Skupina Rolnička
KUBULA A KUBA KUBIKULA – Divadlo Radost Brno
PEC NÁM SPADLA – Divadlo Paravánek Brno
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH – Divadlo Drak Hradec Králové
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI – Divadlo U staré herečky Praha

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA • Úterý 30. května –
středa 31. května v 17 hod. 2D dabing • Sobota 3. června v 17 hod.
2D dabing • Pondělí 12. června v 17 hod. 2D dabing • Úterý 13. června
v 17 hod. 3D dabing • Oblíbení hrdinové Jack Sparrow (Johnny Depp)
a Will Turner (Orlando Bloom) se vracejí.. Akční fantasy komedie, 135 min.
■ WONDER WOMAN • Čtvrtek 1. června – pátek 2. června v 17 hod.
2D dabing • Čtvrtek 1. června ve 20 hod. 2D titulky • Pátek 2. června
ve 20 hod. 3D dabing • Sobota 3. června ve 20 hod. 2D titulky • Neporazitelná bojovnice Diana v novince od DC Comics. Akční dobrodružné
fantasy, 141 min.
■ ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE • Neděle 4. června v 17:30 hod.
• Šmoulové se vracejí ve zcela animovaném filmu. 88 min., dabing.
■ KAFE A CIGÁRA • Filmový klub • Neděle 4. června ve 20 hod. • Jim
Jarmusch a jeho povídky. Komedie, 96 min., titulky.
■ VETŘELEC: COVENANT • Pondělí 5. června – úterý 6. června
ve 20 hod. • Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní
sérii Vetřelec. Akční sci-fi, 122 min., titulky.
■ STRÁŽCI GALAXIE Vol. 2 • Úterý 6. června v 17 hod. 2D dabing •
Středa 7. června v 17 hod. 3D dabing • Neděle 11. června v 17 hod.
2D dabing • Oblíbenou partičku vesmírných dobrodruhů čekají problémy
s někým, kdo má velmi blízko k otci Petera Quilla. Akční dobrodružné
fantasy, 136 min.
■ POSLEDNÍ RODINA • Filmový klub • Středa 7. června ve 20 hod. •
Strhující filmová kronika podle skutečného příběhu prokleté rodiny slavného
malíře Zdzisława Beksińského. Životopisné drama, 124 min., titulky.
■ MUMIE • Čtvrtek 8. června a sobota 10. června v 17:30 hod. 2D
dabing • Čtvrtek 8. června ve 20 hod. 3D titulky • Pátek 9. června
v 17:30 hod. 3D dabing • Pátek 9. června – neděle 11. června
ve 20 hod. 2D titulky • Středa 14. června ve 20 hod. 2D titulky • Středa
21. června ve 20 hod. 2D titulky • Když ležíte celá století zafačovaní gázou
a zavření ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu
udělat něco mimořádného. Akční dobrodružné fantasy, 115 min.
■ PŘÍŠERKY POD HLADINOU • Sobota 10. června v 15 hod. • Chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo
musejí zachránit své údolí. Animovaná komedie, 92 min., dabing.
■ SMRTIHLAV • Pondělí 12. června – úterý 13. června ve 20 hod. • Rok
1942. Vedle příběhu parašutistů sledujeme i život Reinharda Heydricha,
jeho vzestup a kariéru. Životopisný válečný thriller, 119 min., titulky.
■ WONDER WOMAN • Středa 14. června v 17 hod. 2D dabing • Úterý
20. června v 17 hod. 2D dabing • Anotace viz výše.
■ AUTA 3 • Čtvrtek 15. června – pátek 16. června v 17:30 hod. 2D •
Sobota 17. června v 17:30 hod. 3D • Neděle 18. června v 17:30 hod.
2D • Blesk McQueen chce dokázat, že ani po letech nepatří do starého
železa. Animovaný, 100 min., dabing.
■ POBŘEŽNÍ HLÍDKA • Čtvrtek 15. června – pátek 16. června
ve 20 hod. • Úterý 20. června ve 20 hod. • Středa 21. června v 17:30 hod.
• Řízná akční komedie, které nejsou svatí ani utopenci. 119 min., titulky.
■ EXTRÉMNÍ RYCHLOST • Sobota 17. června – neděle 18. června ve
20 hod. • Pondělí 19. června v 17:30 hod. • Zloději veteránů nevědomky
ukradnou cenný kousek zločineckému bossovi a ten jim odpustí, když pro
něj získají ferrari jeho úhlavního nepřítele. Akční thriller, 94 min., titulky.
■ NAPROSTÍ CIZINCI • Filmový klub • Pondělí 19. června ve 20 hod. •
Skupina přátel a zdánlivě nevinný nápad: dát mobilní telefony na stůl a sdílet
každou SMS i příchozí hovor. Co se všechno dozvědí? Komediální drama,
93 min., titulky.
■ TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ • Čtvrtek 22. června – pátek
23. června v 17 hod. 2D dabing • Čtvrtek 22. června – pátek 23. června
ve 20 hod. 2D titulky • Sobota 24. června – neděle 25. června v 17 hod.
3D dabing • Sobota 24. června ve 20 hod. 2D dabing • Pondělí 26. června
– úterý 27. června v 17 hod. 2D dabing • Středa 28. června ve 20 hod. 2D
titulky • Další epická bitva se blíží. Thriller/akční dobrodružný, 140 min.
■ AUTA 3 • Sobota 24. června – neděle 25. června ve 14:30 hod. •
Středa 28. června v 17:30 hod. • Anotace viz výše.
HOLKY NA TAHU • Neděle 25. června – úterý 27. června ve 20 hod. •
Kamarádky si na rozlučku se svobodou přizvaly striptéra. Ten to nerozdýchal
a holky teď mají na krku mrtvolu. Komedie, 97 min., titulky.
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■ RANDE NASLEPO • Bio Senior • Středa 28. června ve 13 hod. • Saliya
ztrácí ztrak a jeho velkým snem je pracovat v luxusním hotelu. Jen nikomu
nepřiznal, že vůbec nevidí. Romantická komedie, 111 min., dabing.
■ JÁ, PADOUCH 3 • Čtvrtek 29. června a sobota 1. července
v 17:30 hod. 3D • Pátek 30. června a neděle 2. července v 17:30 hod.
2D • Pondělí 3. července – středa 5. července v 17:30 hod. 2D • Největší
světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém
dobrodružství. Animovaná komedie, 96 min, dabing.
■ VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO • Čtvrtek 29. června – sobota 1. července ve 20 hod. • Madeline je sedmnáct a hodně čte – její imunita nedokáže bojovat s venkovním světlem. Všechno se změní, když se vedle
nastěhuje kluk Olly. Romantický, 96 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do pátku 23. června – Rytířský sál • DÁMOU
V KAŽDÉ DOBĚ • Oděvní textil ze sbírek Muzea Novojičínska.
■ Do neděle 10. září – Nová galerie • ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ. LES NA KRAVAŘSKU MEZI STŘEDOVĚKEM A INDUSTRIALIZACÍ • Mezioborová výstava
o historii krajiny na příkladu lesa na Novojičínsku.
■ Pátek 30. června – neděle 24. září – Rytířský sál • MIROSLAVA
JANOUŠKOVÁ – VÝBĚR Z DÍLA • K životnímu jubileu novojičínské výtvarnice. Vernisáž 29. června v 17 hod.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–17 hod.,
sobota – zavřeno, neděle, svátky – 9–16 hod.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Červen • Čajovna Archa• ZKUŠENOST TOTALITY
■ Do pátku 16. června • Městská knihovna • MONGOLSKO • Fotografie
Václava Ďatky.
■ Úterý 6. června – pondělí 24. července –
Výstavní síň Stará pošta • ŽENA – VESMÍR •
Koláže, plastiky a básně Jany Valentové a Oldřicha Kolovrata. Vernisáž 6. června v 17 hod.
■ Pondělí 19. června – úterý 29. srpna – Městská knihovna • ČAJ A LÁSKA • Fotografie Pavla
Kaščáka a Rostislava Čuboka z Číny.
Akce:
■ Čtvrtek 1., 8. a 15. června od 17 do 21 hod.
– Čajovna Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro
všechny hráče.
■ Sobota 3. června od 16 do 19 hod. – park u knihovny, za deště
Čajovna Archa • DOČASNÉ TETOVÁNÍ HENNOU • Workshop. Vstupné
450/550/150 Kč.
■ Sobota 3. června v 18 hod. – Klub Galerka • OPEN MIC • Večer pro
všechny performery! Vystoupí Jiří Řehulka, Jinotaj, Honza Jícha a Sova
a Slamák. Vstupné 60/80 Kč.
■ Středa 7. června v 19 hod – Čajovna Archa • SKAUTI BEZ LILIE •
Projekce dokumentu o skautském hnutí za normalizace. Délka 52 min.
Hosté: Lubomír „Luki“ Lukeš, Václav Dobrozemský a Krištof Hyvnar.
■ Sobota 10. června v 16 hod – Čajovna Archa • ČAJOVNICKÁ ZAHRADA – 13. ročník pohodového hudebně čajového festivalu (Kubuku, Martin
Chovanec, James Jackeron a Christie, Tom a Květa Oaklandovi, Barbora
Mochowa)
■ Sobota 17. června ve 14 hod. – Kamenné divadlo • DIVADELNÍ DÍLNA
• 21. ročník divadelní přehlídky (Dětský soubor Fantazie, Divadlo plyšového
medvídka, Cirkus dance studio – Opičky, Studio Bez kliky, Damúza, Jan
Géryk, Malé divadlo Kjógenu, Arte della Tlampač, Divadlo 100opic, Circus!
Dance studio). Vstupné: děti 10, ostatní 60/80 Kč.
■ Čtvrtek 22. června v 19 hod. – Čajovna Archa • KONEC SVĚTA •
Dokument z filmového klubu KineDok. Intimní, kreativní a neobyčejně
vizuální dokument, v němž se několik příběhů slévá během jedné noci do
jednoho. Délka 40 min.
■ Čtvrtek 29. června v 19 hod. – Čajovna Archa • KOLA VERSUS AUTA
• Dokument z cyklu Jeden svět. São Paulo, Los Angeles nebo Toronto prosluly problematickou dopravní politikou. Diktát automobilového průmyslu
má fatální dopad na celý městský prostor. Délka 88 min.
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■ Pátek 30. června v 15 hod. – Masarykovo náměstí • VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
• Tradiční ukončení školního roku. Workshopy a koncerty (LooksbySisters,
Hilltop, W.A.F., Pavel Callta, Leon)
Připravujeme: NOVOJIČÍNSKÉ LÉTO 2017

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Pátek 2. června v 8:30 hod. – sportoviště ve
městě • POHÁR STAROSTY MĚSTA • Tradiční akce pro žáky novojičínských
základních škol. Slavnostní vyhlášení ve 12 hod. na zimním stadionu.
■ Sobota 3. června v 9 hod. – zimní stadion • FLORBALOVÝ TURNAJ
PRO VŠECHNY • Pro mladší a starší žáky. Počet týmů omezen, přihlášky
na e-mail: sedlar@fokusnj.cz nebo 734 287 205.
■ Pátek 9. června v 15:30 a 18 hod. • AKADEMIE SVČ FOKUS 2017 •
Tradiční přehlídka celoroční činnosti. Předprodej vstupenek pouze v pokladně divadla. Vstupné 100 a 80 Kč.
■ Sobota 10. června v 9 hod. – Masarykovo náměstí • SPORT FEST
NOVÝ JIČÍN 2017 • Streetball, street handball, atletické a cyklistické
závody. Přihlášky a podrobnosti na našem webu.
■ Pátek 16. června ve 20:30 hod.■ IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM •
Hromadná jízda ulicemi města za doprovodu policejních vozů, sanitky
a music-caru. Vstup volný.
■ Středa 21. června v 18 hod. – Masarykovo náměstí • T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH • Součást celorepublikového běhu, jehož cílem je zapojit do
aktivního pohybu co nejvíce lidí. Start dětského závodu v 17 hod.
■ Sobota 24. června od 9 hod. – Smetanovy sady • LETNÍ BEDŘICH
SMETANA MEMORIÁL • Discgolfový turnaj pro začátečníky i pokročilé.
Disky si lze zdarma zapůjčit na místě. Registrace od 1. června na
www.discgolf.cz. Startovné: junioři 60 Kč, ostatní 90 Kč.
Připravujeme:
Pondělí 7. srpna – pátek 11. srpna, vždy od 8 do 16 hod. • PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR AEROBIKU A ZUMBY • Aerobic, zumba, taneční choreografie,
sportovní hry, koupání, příprava sestav na novou sezonu. Cena 1 200 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Pátek 9. června a pátek 16. června od 14 do 17
hod. – Derkova 1 • TALENTOVÉ ZKOUŠKY • Do hudebního, tanečního
a výtvarného oboru.
■ Pondělí 5. června a úterý 13. června od 14 do 17 hod. – Derkova 3
• TALENTOVÉ ZKOUŠKY • Do pěveckých sborů.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Do čtvrtka 31. srpna – placená expozice klobouků Návštěvnického
centra • PIVNÍ ETIKETY • Ze sbírky Petra Kucína.
Pátek 2. června – čtvrtek 31. srpna – galerie Návštěvnického centra
■ MAGNIFICENT 24 • Velkoformátové fotografie potápěče, kameramana
a fotografa Richarda Jaroňka z hlubin neprozkoumaných oceánů. Vernisáž
1. června v 17 hod.
Návštěvnické centrum nabízí
• Interaktivní expozici klobouků a expozici Generál Laudon
• Komentované procházky městem s průvodcem
• Rádi vám poradíme a odpovíme na dotazy, týkající se turistiky, města, firem a služeb apod
• Kostýmově laděné procházky městem pro školy a školní družiny
• Půjčovna trekových holí a disků na discolf
• Přepážka MHD (čipové karty, jízdní řády, abonentní a rezidentní karty
k parkování)
• Prodejna klobouků a stylová kavárna
• Bezbariérový přístup v celé budově
Novinky
• Rozšířili jsme nabídku upomínkových předmětů ke 300. výročí narození
generála Laudona – výroční turistická známka, kniha Generál Laudon,
keramika, cínoví vojáčci, čokoládové mince
• Pro letošní sezonu jsme rozšířili prodejní nabídku turistických a cykloturistických map.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8–17 hod. • Sobota, neděle 9–16 hod.
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Pozvánky
• Dětský den v pohybu a se Šmouly
Šmoulí dětský den v pohybu uspořádá Rodinné centrum Mozaika
pro všechny děti, které přijdou v pátek 2. června na zahradu restaurace
Nové Slunce. Dopolední program bude od 9 hodin patřit menším
dětem s rodiči, odpolední část pro všechny děti začne v 15 hodin.
Těšit se můžete na zábavná stanoviště plná Šmoulů a šmoulích úkolů,
lanovou dráhu v korunách stromů, skákací hrad, fotostěnu, malování
na obličej a mnoho dalšího. Podrobnosti na http://www.mozaikanj.cz.
• Archiv otevře své dveře
Den otevřených dveří pro širokou veřejnost uspořádá Státní okresní
archiv Nový Jičín v pátek 9. června. U příležitosti Mezinárodního
dne archivů budou připraveny komentované prohlídky budovy v ulici
K Archivu 1 a vystavených archiválií, především z doby Marie Terezie.
Dopolední program bude určen zejména školám – návštěvu je třeba
předem ohlásit na e-mail podatelna@nj.archives.cz nebo na telefon
556 770 120. Prohlídka pro veřejnost začne v 15:30 hodin. Zájemci
zároveň zhlédnou prezentaci, jak se orientovat v digitálním archivu.
• Evangelický sbor pořádá Noc kostelů
Noc kostelů pořádá místní sbor Českobratrské církve evangelické
ve svých prostorách v pátek 9. června. V 17:30 hodin vystoupí
pražská skupina Shirim Ashirim, jež nabídne moderně zpracované
chvalozpěvy mesiánských Židů, vycházející z biblických textů a zpívané v současné hebrejštině. Od 19 do 20 hodin se v Kavárně
a čajovně Potmě můžete občerstvit a zároveň se vžít do pocitů nevidomých. Ve 20 hodin začne koncert novojičínského vokálního uskupení No Timers. Až do 22:30 hodin můžete zhlédnout také výstavu

fotografií o životě evangelického sboru, případně přijmout pozvání
ke hrám, opékání a dalšímu programu pro děti ve farní zahradě. Více
informací na http://novy-jicin.evangnet.cz/.
• Loučka bude mít svůj den
Tradiční Den Loučky oslaví v této místní části v sobotu 10. června.
Dopolední program zahájí v 8 hodin mše svatá v kostelíku svaté
Anežky, od 9 hodin budou v místní orlovně probíhat turnaje ve
stolním tenisu pro děti a mládež a pro všechny turnaj v bowlingu
smíšených družstev. Odpoledne bude slavnost pokračovat v areálu
hospůdky U Chovatelů, kde budou pro děti připraveny skákací hrad,
zábavné soutěže a kolo štěstí. Dospělí se až do večerních hodin
budou moci bavit při country hudbě. Pro všechny bude připraveno
bohaté občerstvení. Akci finančně podpořilo město Nový Jičín.
• Červnový jarmark bude řemeslný
Další novojičínský jarmark – tentokrát řemeslný – proběhne ve čtvrtek
15. června od 8 hodin na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne produkty regionálních výrobců, například z keramiky a dřeva, ale
též dekorace z patchworku a pedigu. Chybět nebudou ani květiny,
pekařské a cukrářské výrobky, mléčné i masné produkty, občerstvení
a další zboží.
• Příležitost pro sběratele
Setkání sběratelů se uskuteční ve středu 21. června od 14:30 do
16:30 hodin v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Své přebytky
tady budou moci nabídnout nebo nové přírůstky nakoupit například
sběratelé známek, mincí, pohlednic a odznaků.

Klub rodáků a přátel města

Přijďte přivítat prázdniny!

Zveme všechny členy a příznivce na
přednášku kastelána zámku v Kuníně a odborného pracovníka Muzea
Novojičínska Jaroslava Zezulčíka s názvem Generál Laudon a jeho
potomstvo na Moravě a v Rakousku, která se uskuteční v úterý
13. června v 17 hodin v klubových prostorách na baště městského
opevnění. Zveme také na odpolední výlet k pramenům řeky Odry –
termín a čas budou upřesněny na vývěskách a webové stránce klubu.

Město Nový Jičín zve všechny děti, ale i jejich rodiče v pátek
30. června na Masarykovo náměstí na velké Vítání prázdnin.
Program plný hudebních a tanečních čísel, her, soutěží a sportovních aktivit startuje v 15 hodin. Na pódiu vystoupí mladá zpívající youtuberka LooksbySisters, zpěvák Pavel Callta a kapely
Hilltop, W.A. F., a Leon. Vstup je zdarma. Z důvodu konání akce
bude od 15 do 22 hodin zcela uzavřen vjezd na Masarykovo
náměstí.

Různé
Velkolepé padesátiny Ondrášku Akční skupina vyhlásila výzvu

Když jsme si v minulém čísle přečetli o skvělém březnovém koncertu
Ondrášku, jeho přípravných oddělení, koncertního komorního i jubilejního
sboru, netušili jsme, co nás čeká počátkem května. Skvělý koncert
duchovní hudby v podání Ondrášku a jeho hostů – šumperského sboru
Motýli, Medvíďat z Českého Krumlova, Kvítku z Dačic a Chlapi SDS ze
Sušice – uskutečněný šestého května v novojičínském chrámu Nanebevzetí Panny Marie byl, jak jsme později zjistili, jen jakýsi předkrm.
Zcela mimořádným zážitkem byly následující dva slavnostní koncerty, první
v kostele Panny Marie Královny v Ostravě a druhý v Beskydském divadle,
vždy v podání výše uvedených sborů s Janáčkovou filharmonií Ostrava
pod vedením dirigenta Jakuba Kleckera a se sólistkou Evou Dřízgovou
Jirušovou. Předvedené dílo současného velšského skladatele Karla Jenkinse, The Armed Man (A Mass for Peace – mše pro mír), bylo zvláště působivé, když zaznělo v čase připomínání konce hrůzné druhé světové války.
Za vše by mohl pohovořit úryvek z následné obsáhlé recenze: „Ostravské
provedení Jenkinsovy mše lze považovat za vynikající. Především je
nutné ocenit svědomitou přípravu všech dětských sborů, které se spojily
v kolosálním díle a představily naprosto jistý, rytmicky i intonačně precizní
výsledek.“ Protože i novojičínská repríza byla neméně působivá, nezbývá
než všem účinkujícím, hlavně pak jubilujícímu Ondrášku v čele s uměleckým šéfem Josefem Zajíčkem, vyslovit velké „Děkujeme!“
Pavel Wessely
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První výzvu v Operačním programu Zaměstnanost, podprogramu Prorodinná opatření vyhlásila Místní akční skupina Lašsko.
Výzva platí do pondělí 26. června do 12 hodin. Podpořeny
budou následující aktivity: Zařízení zajišťující péči o děti v době
mimo školní vyučování, Doprovody do kroužků a na zájmové
aktivity, Příměstské tábory, Společná doprava dětí do/ze školy,
dětské skupiny a/nebo příměstského tábora, Dětské skupiny,
Vzdělávání pečujících osob. Seminář pro žadatele se uskuteční
ve čtvrtek 8. června v sídle Místní akční skupiny Lašsko ve
Štramberku, v ulici Dolní bašta 269. Přesný termín a další informace získáte u Evy Arnošt na telefonu 737 241 355 nebo na
http://maslassko.cz/opz.php.

Taneční klub má nové talenty
Taneční klub Fokus vychovává další talentovaný pár – Jakub Hrubý
a Markéta Nováková se zúčastnili svých prvních tanečních soutěží
v kategorii E třídy. Postupně vybojovali druhé místo v soutěži Danza
Cup v Blansku, vítězství na Drnovice Cupu, třetí příčku v soutěži
O pohár primátorky města Havířova a další prvenství v Hlučínské lilii.
Miroslava Pístecká

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

S EŘI ZOVAČ
Nabízíme: 22 000–26 000 Kč, závodní stravování,
příspěvky na sport, kulturu a volný čas, penzijní
připojištění a další beneﬁty.

Máte zájem o práci
vonící kávou?
Zašlete svůj životopis na
Aneta.Cigankova@JDEcoffee.com
nebo na Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s. r. o.,
Sokolská 582,
757 01 Valašské Meziříčí.
Pro více informací volejte 734 422 272.

PŘIJMEME UKLÍZEČKY
pro pracoviště Nový Jičín
Nabízíme:

Požadujeme:

– práci vhodnou pro invalidní důchodce – zodpovědnost, spolehlivost,
– příspěvky na lázně a rehabilitace
pečlivost
– příspěvek na dopravu
– čistý trestní rejstřík
– zaměstnanecké půjčky
– odměny podle vykonané práce
e-mail:
– příplatky so+ne, svátky směnnost –
podle pracoviště
iveta.durisova@vkus-bustan.cz
– mzda až 95 Kč/hod.
tel.: 725 466 606
– práce na zkrácený úvazek

Novojičínský zpravodaj
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Discgolfové žně v Uničově

Jakub Knápek nás reprezentoval na turnaji světové série v Konopišti.
Foto: Eino Ansio

Jako opravdové žně lze shrnout působení discgolfistů z novojičínského klubu Moravian Gators na turnaji O pohár starosty města,
který se konal dvaadvacátého dubna v Uničově. Z devadesáti závodníků ze všech koutů Česka nás na turnaji hrálo jedenáct a přivezli
jsme šest cenných kovů!
V kategorii Junior náš klub dominoval – obsadili jsme první tři místa
v pořadí Jakub Knápek, Bohdan Bílek a Šimon Galia. O vítězství
v kategorii Women se zasloužila vycházející hvězda Eliška Bártková,
která zvítězila o neuvěřitelných osmnáct hodů. Bronzovou medaili
v kategorii Master vybojoval Radek Knápek. V nejprestižnější kategorii
Open náš předseda Kryštof Novák obsadil druhou příčku.
O druhém květnovém víkendu se tři naši členové – Kryštof Novák,
Bohdan Bílek a Jakub Knápek – zúčastnili turnaje Konopiště Open
2017, patřícího do série Disc Golf World Tour. V jedinečné soutěži,
vedle Česka pořádané ve Spojených státech amerických, Finsku
a Austrálii, se představili nejlepší hráči světového discgolfu z patnácti
zemí. Nejlépe z našeho klubu si vedl Kryštof Novák, který v těžké
konkurenci 144 hráčů obsadil krásné 63. místo.
Petr Masník, Moravian Gators

Plavkyně závodily na Mallorce
Nejen na poli mládežnického plavání o sobě dává vědět zdejší Plavecký klub. O předposledním dubnovém víkendu se jeho členky Barbora Kolenovská a Darina Krausová zúčastnily třiadvacátého ročníku
Mallorca Open Masters v Palma de Mallorca. Barbora získala v kvalitně
obsazeném pětiboji bronzovou a Darina tři stříbrné a bronzovou
medaili. Dosaženými časy se obě plavkyně nominovaly na mistrovství
světa veteránů, které se bude konat v srpnu v Budapešti.
Vlastimír Perna

Basketbalisté udrželi ligu
Novojičínští basketbalisté budou i v nadcházejícím ročníku 2017/2018
startovat ve druhé nejvyšší soutěži v Česku. Předcházela tomu náročná sezona plná vyrovnaných utkání, která bohužel přinesla i velký
počet zraněných hráčů.
Bojovalo se do úplného závěru. V průběhu soutěže se na palubovce
objevili kromě zkušených ligových hráčů (Rostislav Pelikán, Roman
Medek) také mladí basketbalisté, kteří by měli být budoucností novojičínského klubu (Daniel Panák, Zdeněk Jakubu, Jan Kelar, Martin
Rudolf, Alan Buzek, Jakub Omaník).
Pro splnění cíle, jímž bylo udržení první ligy, musely tým doplnit bývalé
hvězdy extraligy (Ondrej Šoška, Juraj Gavlák a Jan Stehlík). Na úspěchu sezony se samozřejmě podíleli všichni hráči, kteří nastoupili za
novojičínský celek pod vedením trenéra Martina Zdražila.
Všem divákům děkujeme za hojnou podporu, která byla nejvyšší
v ligové soutěži a konkurovala i extraligovým utkáním. Plné ochozy
při domácích utkáních byly vizitkou toho, že Nový Jičín opět žije basketbalem.
Kateřina Ballerová

Novojičínský zpravodaj

Poznávali Svrateckou hornatinu

Novojičínští turisté v Jeskyni Blanických rytířů. Foto: Milan Mikuš

Tradiční velikonoční zájezd za poznáním krásných míst naší vlasti
uspořádal zdejší odbor Klubu českých turistů. Letos jsme se vydali
na čtyři dny na Svrateckou hornatinu.
Putování jsme zahájili v Tišnově. Přes vyhlídku Velká skála jsme se
dostali do Předklášteří a společně si prohlédli klášter Porta coeli. Zdatnější turisté došli pěšky až do Doubravníku, kde jsme byli ubytovaní.
Také další program byl zajímavý a náročný. Naším cílem bylo poznat
místní přírodní a historické zajímavosti – města Lomnici a Bystřici nad
Pernštejnem, zříceniny hradů Zubštejn, Pyšolec a Aušperk, kostel
v Doubravníku, Vírskou přehradu, rozhlednu Babylon u Komárova.
V pondělí jsme navštívili jeden z našich nejkrásnějších hradů – Pernštejn. Cestou domů jsme se zastavili v Kunštátě, kde jsme si prohlédli
Jeskyni Blanických rytířů se zajímavými sochami či Burianovu rozhlednu a smyslovou zahradu. Nejpilnější ze třiapadesáti turistů našlapali za čtyři dny přes sedmdesát kilometrů.
Martina Fiedlerová, Klub českých turistů

Zápasnické medaile z memoriálu
Sedmnáctý ročník Memoriálu Miroslava Rešla ve volném stylu uspořádal šestého května oddíl zápasu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín.
Turnaje se zúčastnilo přes sto osmdesát zápasníků ze dvanácti českých a rekordního počtu devíti slovenských oddílů.
Domácí tým reprezentovalo dvacet závodníků a závodnic, z nichž
třináct vybojovalo některou z medailí. Žádného přemožitele nenašli
Natálie Švrčková, Anna Jaklová, Štěpán Polášek a Vojtěch Kundrát,
stříbrné medaile získali Tomáš Špetík, Daniel Baron a Stanislav Dostál,
cenné třetí místo obsadili Sabina Dorotíková, Tomáš Hantschel, Matěj
Gulán, Rostislav Janča, Richard Urbánek a Dominik Besta. V hodnocení družstev náleží domácím borcům skvělé druhé místo za suverénním Sokolem Vítkovice a před silným celkem z Krnova.
Celodenní klání sledovalo množství fanoušků, kteří v hale ABC vytvořili
bouřlivou atmosféru. Ke zdárnému průběhu Memoriálu Miroslava
Rešla přispělo i město Nový Jičín poskytnutím finanční podpory na
jeho organizaci.
Jiří Gold, předseda oddílu

Domácí Vojtěch Kundrát (v červeném dresu) vybojoval zlatou medaili.
Foto: Miroslav Novotný
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Fotosoutěž čtenářů – 74. kolo
Letošní hodně deštivý duben –
napršelo u nás přes 130 milimetrů
vody, což je zdejší rekord čtvrtstoletí – se odrazil i na zaslaných
snímcích. Aprílová obloha hraje
na snímcích této série významnou
roli. Při rovnosti hodnotitelských
bodů máme tentokrát dvě třetí
místa.
1. místo získává opět Petr Lenart,
jehož záběr na baštu městského opevnění ozvláštňuje právě
„zdivočelá“ obloha.
2. místo patří Janu Zahradníkovi
za objevný záběr, kdy kamenný
svatý Antonín vzhlíží k nedaleké
Španělské kapli.
3. místo náleží Aleně Vidomusové
za pohled z prostoru při Svojsíkově aleji a Petře Sviderkové
za působivý pohled z výšin
domu v Bezručově ulici.
Pavel Wessely

1. místo: Petr Lenart
Podmínky fotosoutěže:
Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho
města na e-mailovou adresu: njzpravodaj@novyjicin-town.cz do
15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu.
Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí hodnotitelé určení redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze
jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.

2. místo: Jan Zahradník

3. místo: Alena Vidomusová

3. místo: Petra Sviderková

Uzávěrka příštího čísla bude 18. června ve 12 hodin.
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 5/2017 vyšlo 25. 5. 2017, distribuce 30. 5.–1. 6. 2017. V případě
problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237. Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212. Šéfredaktorka:
M. Machková. Redakční rada: J. Dvořák, K. Chobot, P. Orság, P. Wessely, M. Jakůbek, R. Polách, S. Dvořáčková, P. Bártek. Vydavatel: město Nový Jičín, Masarykovo
náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Inzerce: G. Vyskočilová, tel.: 777 367 085, e-mail: g.vyskocilova@samab.cz.
Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Za obsah reklamy nese plnou odpovědnost zhotovitel, nikoliv redakční rada nebo město.
Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 10230. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické
podobě na e-mail: njzpravodaj@novyjicin-town.cz.

