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Mladí sportovci bojovali o pohár i medaile
Naše město žilo v červnu sportem. Začátkem měsíce se školáci utkali o Pohár starosty. Trofej pro vítěze po velmi vyrovnaném
průběhu zvedli nad hlavu žáci Základní školy Komenského 68, další příčky obsadily školy Komenského 66 a Tyršova. Desátého
června se mladí sportovci sešli na třetím ročníku Sport Festu. Vzhledem k deštivému počasí se turnaj ve streetballu uskutečnil
na zimním stadionu a street handball mohli diváci sledovat v hale ABC. Masarykovo náměstí patřilo jen běžcům a cyklistům.
V kolektivních sportech zápolilo padesát týmů, do individuálních závodů nastoupilo sedmdesát cyklistů a běžců. O tři dny
později sportovali předškoláci. Olympiády mateřských škol se zúčastnily děti z Nového Jičína a Bernartic nad Odrou, na něž
čekalo sedm disciplín. A protože se všichni hodně snažili, zlatou medaili si domů odnesl každý soutěžící.
Text: Pavel Sedlář, foto: archiv SVČ Fokus
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jednou z nejzásadnějších vizí současného
vedení bylo postarat se o historické budovy
v našem krásném městě. Snažíme se tento
slib plnit. Jen letos opravujeme několik
nemovitých kulturních památek v městské
památkové rezervaci i mimo ni. Jednou
z nich je budova na Divadelní ulici 1, kde
sídlí městský úřad.
Tento několikakřídlý komplex dvoupatrových novorenesančních staveb byl vybudován na přelomu 70. a 80. let
19. století podle návrhu známého vídeňského architekta Otta Thienemanna. Některé interiérové prostory zdobí malby Eduarda Veitha. Špatný
technický stav domu nás nutí k obnově fasády a střechy. 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. Sousoší s atikou a vstupní portál z Tyršovy ulice
projdou restaurátorskou obnovou. Město za stavební práce zaplatí
5,8 milionu korun. Podařilo se nám získat dotaci 350 tisíc korun od kraje.
V Tyršově ulici se nachází i další dům, který letos dostane nový kabát.
Tyršova, původně Dívčí obecná a měšťanská škola, byla postavena podle
projektu Heinricha Clause a Moritze Hinträgerových v 80. letech
19. století taktéž v novorenesančním stylu. Stavbu provedl městský
architekt Josef Langthaler, který ji opatřil typickou kopulovitou věžičkou.
A protože škola slaví 130 let od svého vzniku, je její rekonstrukce dárkem
pro žáky i učitele. Opravovat se bude zejména střecha a fasáda. Celková
cena dosahuje 8,3 milionu korun.
Před několika dny jsme začali i s renovací jedné z nejhodnotnějších
staveb ve městě, zvané Stará pošta. Renesanční dům na Masarykově
náměstí, který nechal v 60. letech 16. století postavit purkmistr Ondřej
Řepa, je v téměř původním stavu. Zásadní rekonstrukce proběhla jen
v 70. letech 20. století, kdy byly v podkroví zřízeny kancelářské prostory.
Dnes zde sídlí Městské kulturní středisko. Stará pošta dostane novou
fasádu, obnovíme střechu a krovy, vyměníme klempířské prvky. V interiéru
necháme sanovat omítky, podlahy, dveře a některá okna. Obnova přijde
na téměř tři miliony korun, 700 tisíc korun pokryje dotace z Ministerstva
kultury.
Poslední etapou rekonstrukce projde i Hotel Praha, secesní perla města
z konce 19. století, kdy hoteliér Heinrich Hohl nechal na místě pěti malých
domků postavit kavárnu a restauraci. Hotel je dílem místního stavitele
Josefa Bluma, který ho zbudoval ve vídeňském stylu se štukovou dekorací
a secesními prvky.
V dalších letech byla podle projektu známých vídeňských stavitelů Huberta
a Franze Gessnerových přistavěna nová část budovy ve stylu racionalistické moderny, sloužící jako hotel. Město získalo dům do svého majetku
k 1. lednu 2013 a ještě téhož roku začala první etapa jeho obnovy. Dosud
zde proběhla výměna oken, sanace podlah, schodiště a krovů, oprava
světlíku v jídelně, střešní římsy a vstupů do hotelu a restaurace, rekonstrukce salonků, Hotel Praha dostal i novou fasádu.
Na jeho renovaci již radnice vynaložila necelých 15 milionů korun, z toho
čtvrtinu pokryly dotace z Ministerstva kultury ČR a kraje. Loni proběhla
úvodní etapa rekonstrukce sociálních zařízení hotelových pokojů, nyní
pokračuje druhá etapa. Přestavěny budou zbylé koupelny hotelových pokojů
a toalety u salonků ve druhém podlaží, vyměněna bude elektroinstalace
a vzduchotechnika. Celková cena poslední etapy činí 4,6 milionu korun. Po
jejím dokončení letos v srpnu se, podle smlouvy uzavřené s provozovatelem,
výrazně zvýší nájemné a začnou se nám vracet investované finance.
Vážení spoluobčané, protože naše městská památková rezervace slaví
letos 50. výročí vyhlášení, rozhodli jsme se věnovat jako dárek další výraznou sumu – 3,5 milionu korun – na opravy bytových i nebytových prostor
na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích. Jedná se o domy v ulicích
Dobrovského 1, 2 a 5, Havlíčkově 8 a 11, Křižíkově 1 a 2, K Šatlavě 1,
Jungmannově 1, Masarykovo náměstí 2 a 26 a jiné. Jaroslav Dvořák

Ocenění pro osobnosti města

Radek Polách (vpravo) převzal ocenění mimo jiné za mapování historie města.
Foto: Marie Machková

Naše město ocenilo osobnosti ze školství, kultury a sociální sféry.
Slavnostní ceremoniál se uskutečnil patnáctého června v Beskydském divadle jako symbolické poděkování lidem, kteří nezištně a nad
rámec pracovních povinností věnují čas druhým a podílejí se na
rozvoji města.
Mezi oceněnými bylo dvanáct pedagogů, historik a čtyři osobnosti
ze sociální oblasti. „Vyvíjejí mimořádnou pedagogickou aktivitu na
území města, jsou přínosem v rozvoji kultury či poskytují nezištnou
a dlouhodobou pomoc slabým a nemocným. Za to jim patří velký
dík,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák.
Ocenění pro osobnosti z oblasti školství převzaly Martina Balová,
Renáta Pavlicová, Miroslava Borošová, Gabriela Šustalová, Bohuslava Kleinová, Marta Ondrušová, Dagmar Pernická, Karla Csengeová, Alena Kocůrková, Miroslava Chovancová, Šárka Nedělová
a Veronika Machander, z kultury Radek Polách a ze sociální oblasti
Pavla Holáňová, Jana Köhlerová, Petr Vlček a Zdeněk Freiss.
Marie Machková, tisková mluvčí

Jesenický pramen má certifikát
Pramenitá voda z Jeseníku nad Odrou, jejíž zašlou slávu obnovila
tamní rodačka Ludmila Kocourková, získala prestižní označení
Moravské Kravařsko – regionální produkt. Po loňském vítězství
v krajské soutěži Živnostník roku a ocenění Český výrobek před
třemi lety je to další významný úspěch novojičínské podnikatelky.
Zastaralý a v té době již uzavřený areál plnírny Jesenické kyselky
koupila v roce 2003. Obnovením výroby obohatila regionální
nabídku nápojů pro drobné odběratele včetně těch, kteří dávají
přednost zdravému životnímu stylu, i pro firmy zajišťující pitný
režim svým zaměstnancům. Více než dvousetletá tradice Jesenické kyselky, jejíž zdroj svého času nesl čestný název Pramen
arcivévodkyně Zity, tak zdárně pokračuje.
Novojičínský zpravodaj, podle časopisu Doma v regionech

Deset let se Slezskou diakonií
Přes sto návštěvníků přijalo osmnáctého června pozvání na Den
Diakonie, který pro ně u příležitosti desetiletého působení v našem
městě uspořádala Slezská diakonie. Seznámili se s činností sedmi
středisek, kde se věnují lidem s různým zdravotním postižením.
Kromě společné bohoslužby s dramatizací biblického příběhu, do
něhož se zapojili samotní klienti, mohli zhlédnout i populární maňáskové divadlo střediska Effatha. Emotivní zážitek nabídla také výstava
klientských obrazů a ručních výrobků včetně osobního vyprávění
pracovníků o tom, čím je práce v sociálních službách naplňuje.
Zábavný program obohatila pantomima předního českého mima
Vaška Dostála, vystoupení divadla MiMo, zpěv, tanec a kreativní
tvoření pro děti.
Gabriela Lhotská, vedoucí střediska

Vývoz směsného komunálního odpadu bude ve svátky 5. a 6. července probíhat beze změn.
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Dobré vyhlídky městské dopravy
Do závěrečné fáze dospělo jednání se společností Arriva, jež bude
v Novém Jičíně provozovat městskou hromadnou dopravu. Kromě
známých skutečností týkajících se tří nových elektrobusů, bezbariérovosti, informačního systému, kompatibility se systémem ODIS
a možnosti placení bankovní kartou se cestující mohou těšit na další
zlepšení.
Autobusy budou jezdit v červenobílé kombinaci barev města, přičemž
červená bude metalizovaná. Interiér bude plně klimatizovaný pomocí
baterií, jen v zimě ho budou vytápět agregáty na bionaftu. K dispozici
budou čtyři USB zásuvky na dobíjení mobilů, řidič bude využívat
kamery na zadní dveře a na couvání.
Společnost Arriva bere možnost provozovat naši městskou hromadnou dopravu velice prestižně. Uvažuje ještě o ozónovačích
a provonění autobusů, sedadla by mohla mít antibakteriální potah.
Vedení města také rozhodlo, že senioři budou moci využívat městskou dopravu zdarma již od 65 let. Bezplatné cestování pro všechny
je věcí další politické diskuze.
Jednání s dopravcem probíhají zdárně. Arriva by měla provozovat
zdejší městskou dopravu od 10. prosince letošního roku po dobu
deseti let. Budeme prvním městem v Česku, kde ji zajistí výlučně
bezemisní elektrobusy. Cestující se mohou těšit na nové, tiché, ekologicky šetrné a komfortní autobusy hodné jednadvacátého století.
V této souvislosti chci poděkovat všem členům pracovní skupiny, kteří
se na výběru provozovatele městské hromadné dopravy podíleli.
Pavel Rozbroj, místostarosta pro dopravu

Modernizace bazénu pokračuje

Hlasujte pro kojetínskou lípu!

Lípa z Kojetína postoupila do finále.

Foto: Marek Olbrzymek

Památná lípa v městské části Kojetín postoupila do finále ankety
Strom roku 2017. Do nejužšího výběru se dostala z celkem
53 nominovaných dřevin. O vítězi nyní bude rozhodovat veřejnost.
Každý hlas je zároveň příspěvkem na péči o vybranou dřevinu.
Občané mohou kojetínské lípě pomoci zvítězit v anketě a zároveň
přispět na její odborné ošetření tím, že do 15. září pošlou DMS
„STROM4 60“ na číslo 87 777. Cena DMS je 60 korun, za každou
DMS lípa získá 2 hlasy (můžete hlasovat i vícekrát). Za každou
DMS navíc město obdrží 59 korun na odborné arboristické ošetření
samotné lípy i dalších stromů. Také se lze podepsat na zpoplatněný
hlasovací arch (60 korun), kam se vejde 20 hlasů. Je dostupný na
webu ankety www.stromroku.cz.
O zařazení lípy do finále rozhodla kromě odborné poroty i přízeň
veřejnosti. „Na porotu kromě jejího stáří a krásy zapůsobilo, že
jsme k výběru stromu roku nejprve uspořádali veřejné projednání
a poté celoměstskou anketu, v níž kojetínská lípa zvítězila,“ uvedl
místostarosta Ondřej Syrovátka. Stáří lípy je odhadováno na půl
tisíciletí a je pravděpodobně nejstarší lípou na Novojičínsku.
Marie Machková, tisková mluvčí

Město přispěje lidem na kotle
Modernizace areálu vstoupila do další etapy.

Foto: Marie Machková

Další etapa modernizace sportovní haly s krytými bazény a venkovním
koupalištěm odstartovala počátkem června. V areálu koupaliště
vzniknou nová hřiště a v prostorách vnitřního dětského bazénu bude
relaxační centrum. Stavební práce potrvají do konce listopadu, město
za ně zaplatí téměř 24 miliony korun.
„Ke stávajícímu beachvolejbalovému přibudou multifunkční a workoutové hřiště. A také několik hracích zón pro děti. Součástí akce
bude i výměna oplocení,“ uvedla Blanka Zagorská z odboru majetku,
rozvoje a investic.
Nejprve ale projde přestavbou vnitřní dětský bazén. Rozdělením
plochy skleněnou stěnou vznikne prostor nejen pro plavání, ale i pro
masážní vířivku. Současný bazén nahradí nerezová vana a doplní
chrliče vody, podvodní osvětlení a skluzavka. Ve vířivce budou podvodní lavice se vzduchováním a masážní trysky. „Celý relaxační prostor bude mít novou dlažbu s podlahovým vytápěním a k sezení
budou sloužit vyhřívané lavice,“ dodala Zagorská.
Revitalizace sportovní haly začala před dvěma lety. „Je to rozlehlý
areál, proto postupujeme po etapách. Letos jsou na řadě hřiště
a dětský bazén,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Nový Jičín i letos finančně podpoří takzvané kotlíkové dotace,
určené na výměnu zdrojů topení v rodinných domech. Každá místní
domácnost, která zruší staré kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, může na pořízení ekologicky šetrnějšího zařízení získat až
142 500 korun.
„Máme zájem na zdravém životním prostředí, proto jsme v městském
rozpočtu rezervovali 800 tisíc korun na podporu domácností, které
se rozhodnou vyměnit neekologické kotle za modernější a šetrnější
zdroje vytápění. Z kotlíkové dotace lze, i díky příspěvku města,
uhradit až 95 procent uznatelných nákladů,“ řekl starosta Jaroslav
Dvořák.
Od státu může žadatel získat až 120 tisíc korun. „V Novém Jičíně
se dotace navyšuje o 7 500 korun, neboť jsme na seznamu prioritních
území ministerstva životního prostředí. Dalších až 7 500 korun lze
získat od kraje. Stejnou částku nabízí i náš městský úřad,“ vysvětlila
Jitka Krystynová z oboru majetku, rozvoje a investic.
Příjem žádostí v krajském dotačním programu začne 5. září v 10 hodin.
Podávat
je
bude
možné
elektronicky
na
adrese
www.kotliky.msk.cz. Ještě předtím město spolu s krajským úřadem
uspořádá pro občany seminář, který proběhne ve středu 2. srpna
v 16 hodin v aule radnice. Informace o dotacích najdete na
www.lokalni-topeniste.msk.cz a výčet podporovaných zařízení na
www.svt.sfzp.cz.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Hledáme Dobrovolníky roku
Nový Jičín již počtvrté vyhlásil anketu Dobrovolník roku. Chce tak
poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají v sociální a zdravotnické
oblasti. „Titul lze udělit registrovaným i neregistrovaným dobrovolníkům
a lidem, kteří pomáhají sociálně slabým a vyloučeným lidem, seniorům,
nemocným a hendikepovaným. Působit mohou v terénu i v sociálních
či zdravotnických organizacích v našem městě,“ upřesnila Daniela
Susíková z odboru sociálních věcí městského úřadu.
Nominace mohou organizace i občané podávat písemně na e-mailové
adresy dsusikova@novyjicin-town.cz nebo lfrantova@novyjicintown.cz, případně v listinné podobě doručit poštou na adresu Městský
úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, kontaktní osoba Daniela Susíková, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín. Uzávěrka bude 31. července.
Návrhy na ocenění musejí obsahovat základní údaje o navržené
osobě (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, popřípadě
e-mailová adresa), stručný životopis a podrobný popis činnosti, za
kterou je nominována. Navrhovatel také musí uvést své jméno, adresu
a telefonní číslo.
Nominace projedná sociální komise, která svá doporučení předloží
radním. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety roku proběhne 13. září
při Dni sociálních služeb města.
Marie Machková, tisková mluvčí

Děti, soutěžte s knihovnou!
Městská knihovna vyhlašuje soutěž s názvem Prázdninová tajemství,
určenou dětem v kategoriích do 9 let a starším. Hříčky s malým
tajemstvím budou zveřejňovány každé pondělí v oddělení pro děti
a mládež, na webových stránkách a facebooku knihovny.
Jednotlivé odhalené a vyřešené úkoly mohou děti odevzdat kdykoliv o prázdninách, doručit do 21. srpna do knihovny nebo zaslat
elektronicky na e-mail detske@knihovnanj.cz. Vítězem se stane
ten, kdo splní všechny úkoly a nasbírá co nejvíce bodů.
Vyhlášení výsledků spojené s odměnou pro zúčastněné a vítěze
se uskuteční při společném setkání všech luštitelů v pondělí
28. srpna odpoledne. Další informace najdete na plakátcích a na
www.knihovnanj.cz.
Radmila Grofová, oddělení pro děti a mládež

U školky je bezpečněji

Partnerská města v průvodci

Partnerská města mají samostatnou brožuru.

Foto: Marie Machková

Brožuru nazvanou Nový Jičín a jeho partnerská města vydaly zdejší
radnice a Návštěvnické centrum. Prostřednictvím nádherných
fotografií představuje všechna města, s nimiž Nový Jičín uzavřel
smlouvu o partnerství. Útlá knížka přináší i základní informace
z jejich historie a současnosti, ale i místní zajímavosti. Tiskovina
vyšla v českém jazyce a zahrnuje i anglický překlad.
„Každému ze šesti měst patří čtyři strany. Řazena jsou podle data
počátku našeho partnerství,“ uvedla Kateřina Redlová z Návštěvnického centra. Pro zpestření jsou v brožuře uvedeny i základní
fráze v jazycích jednotlivých měst a pro získání dalších informací
odkazy na webové stránky.
„Příprava trvala asi dva měsíce, texty vznikaly ve spolupráci s partnerskými městy. Chtěli jsme je představit nejen z historického hlediska nebo výčtu dat a faktů, ale i prostřednictvím nevšedních
informací a zajímavostí, přehledu nejznámějších kulturních a sportovních akcí, a tím podnítit čtenáře k jejich návštěvě,“ popsal okolnosti vzniku publikace místostarosta Ondřej Syrovátka.
Brožuru lze získat zdarma v Návštěvnickém centru. Tištěná podoba
vyšla v nákladu dvou tisíc kusů. Nyní se připravuje elektronická
verze, jež bude k dispozici na www.icnj.cz a www.novyjicin.cz. Kromě ní si zájemci mohou přečíst základní informace o partnerských
městech na cedulích umístěných u Komerční banky a na radnici.
Jejich seznam je uveden na cedulích při vjezdu do Nového Jičína
a na webu www.novyjicin.cz/zahranicni-vztahy.
Marie Machková, tisková mluvčí

Získali jsme Elektrooskara

Poblíž mateřské školy v Bludovicích vznikl nový bezbariérový přechod pro chodce. Zároveň prošel opravou stávající chodník a v místě,
kde chyběl, ho město nechalo dostavět. Přechod je z obou stran
osvětlený. Stavba přišla na téměř 800 tisíc korun. Aby město vyhovělo požadovaným dopravním normám, bylo nutné komunikaci
v místě přecházení zúžit. „Na straně mateřské školy odděluje chodník
a silnici travnatý pás. Na protější straně jsme postavili nový chodník.
Oba jsou v blízkosti přechodu opatřeny zábradlím,“ doplnila Michaela
Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic.
Text a foto: Marie Machková
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Cenného úspěchu dosáhlo naše město v soutěži Elektrooskar 2016,
spočívající ve sběru a třídění elektrozařízení. Z hodnocení měst
Moravskoslezského kraje s více než dvaceti tisíci obyvatel vyšel
Nový Jičín jako vítěz. Soutěž vyhlásila společnost Elektrowin, která
se specializuje na zpětný odběr a zpracování vysloužilých elektrospotřebičů.
Certifikát a odměnu dvacet tisíc korun převzali zástupci města na
slavnostním vyhlášení v Hradci nad Moravicí. „Cenu jsme získali
za sběr vysloužilých velkých i drobných elektrospotřebičů, například
praček, myček, ledniček, ale i žehliček, fénů, kulm, mlýnků, toustovačů a mnoha dalších, v domácnostech využívaných elektrozařízení," uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.
V našem městě bylo loni posbíráno a vytříděno 83,48 tuny elektrospotřebičů. „Velkou měrou k tomu přispěly základní školy, kde při
Velké ekosoutěži shromáždili téměř 5 300 spotřebičů. Poděkování
však patří všem občanům, kteří odpad třídí. Přispívají tím ke zlepšování životního prostředí a snižování nákladů na odpadové hospodářství města,“ uzavřel Syrovátka. Finanční odměnu chce radnice
využít na další zlepšení kvality třídění odpadu.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Laudona zaplatí sponzor

Gymplátek se čtenářům líbí!

Vojevůdcovu bronzovou bustu s pamětní deskou nechává město
vyrobit ke třístému výročí narození generála Laudona. Umělecké
dílo bude umístěno na dům číslo 29 na Masarykově náměstí, kde
polní maršál v roce 1790 zemřel. Nahradí zde bustu z tvrzené pryskyřice, která působením povětrnostních vlivů začíná praskat. Zhotovení bronzové kopie přijde na dvě stě tisíc korun. Vedení města
se podařilo zajistit na celou částku sponzorský dar.
„Pamětní desku s bronzovou bustou odhalíme Slavnosti města,
která se uskuteční 8. a 9. září. Bude mít podobu stávajícího sochařského díla Saši Zahradníka, instalovaného na Laudonův dům u příležitostí dvoustého výročí vojevůdcova úmrtí v roce 1990. Peníze
na výměnu epoxidové busty za bronzovou jsme získali od sponzora,“
informovala místostarostka Blanka Faluši a dodala, že dalších dvě
stě tisíc korun firma přislíbila na příští rok. Město dar použije na
úpravu zeleně při plánované rekonstrukci takzvaného Laudonova
náměstíčka sousedícího s Návštěvnickým centrem. Původní busta
bude umístěna ve stálé expozici Generál Laudon v Návštěvnickém
centru.
Marie Machková, tisková mluvčí

Za třetí nejčtenější svého druhu v Moravskoslezském kraji vybrala
veřejnost školní časopis Gymplátek, vydávaný studenty Gymnázia
a Střední odborné školy v Novém Jičíně. Soutěž pořádala celostátní
Asociace středoškolských klubů.
Teprve půlroční Gymplátek se v silné konkurenci šestadvaceti časopisů
z celého kraje neztratil. Kromě přední příčky u čtenářů obsadil šesté
místo v hodnocení odborné poroty. Redakce tím završila veleúspěšný
školní rok – časopis na jeho počátku vznikl, vydali jsme osm čísel
a dokonce zabodovali v prestižní soutěži.
Náš Gymplátek najdete kromě facebooku a instagramu také na stránkách školy. Příjemné čtení!
Tereza Jelínková, redaktorka

Velká ekosoutěž zná výherce
Slavnostní vyhodnocení Velké ekosoutěže 2017 se uskutečnilo třicátého května v kině Květen. V jedinečné soutěži, kterou uspořádaly
město Nový Jičín, Středisko volného času Fokus a Technické služby,
žáci místních škol bojovali o hodnotné ceny tím, že do školy přinášeli
nefunkční elektrospotřebiče určené k recyklaci. Letos zaznamenali
skokový úspěch, neboť nasbíraĺi 5 997 kusů elektrozařízení, tedy
o 755 více než před rokem.
Základní škola Jubilejní, pracoviště Dlouhá 56, nasbírala 2 186 kusů
(třída 3. C odevzdala 965 kusů), Základní škola Komenského 66 celkem 1 247 kusů (nejlepší třída 2. B s 297 kusy), Základní škola
Tyršova 903 kusy (třída 4. B nasbírala 238 kusů), Základní škola
Komenského 68 celkem 768 kusů (třída 3. A měla 254 kusy) a Základní škola Jubilejní 391 kus (nejlepší třída 5. B odevzdala 162 kusy)
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Prázdninový provoz knihovny
Půjčovní doba v městské knihovně bude od 1. července do
31. srpna následující:
Oddělení pro dospělé čtenáře a areál dětského hřiště – pondělí
a čtvrtek od 8 do 18 hod., úterý, středa a pátek od 8 do 16 hod.
Oddělení pro děti mládež – každý pracovní den od 8.30 do 11 a od
12 do 15 hod.
Z důvodu čerpání dovolené bude městská knihovna včetně areálu dětského hřiště od 24. července do 4. srpna pro veřejnost uzavřena.
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

Klub má co nabídnout
Kromě pravidelného setkávání seniorů, třeba při kávě s „poklábosením“
si o všem možném, pořádá zdejší Klub seniorů mnoho akcí s doprovodným programem včetně živé hudby. V uplynulých týdnech to byla
například oslava Dne matek s kytičkou a pohoštěním pro ženy, úspěšný
byl rovněž zájezd do zoo a zámku v Lešné a lázní Teplice nad Bečvou.
Poslední klubové odpoledne před prázdninami jsme spojili s předáním
„vysvědčení“ nejaktivnějším návštěvníkům klubu. Jeho vedení úzce
spolupracuje s organizací zdravotně postižených, s níž si navzájem
doplňují programy. Senioři a zdravotně postižení tak mají dostatek příležitostí k vyplnění svého volného času.
Jaroslav Kotas

Ze života místních částí
Knihovna je opět v provozu
Veřejnou knihovnu třináctého června znovu otevřeli v městské části
Žilina. Sídlí v budově firmy Doprastav v Beskydské ulici 138, v níž se
nachází také prodejna Hruška. Knihovna má v Žilině více než stodvacetiletou tradici, proto mělo zahájení provozu slavnostní ráz. Mezi hosty
byli například někdejší představitelé města a zástupce městské knihovny.
Jaroslav Perútka, předseda osadního výboru

Děti slavily svátek
Tradiční program plný her u příležitosti Dne dětí uspořádaly první
červnovou sobotu osadní výbor a Sportovní klub v Kojetíně. Malí
oslavenci shazovali míčkem plechovky, předvedli svou jezdeckou
zručnost na překážkové dráze, mohli si vystřelit papírovou růži,
skákat v pytli, poznávat rostliny, rybařit a třídit odpad. Odměny si
vytočili na kole štěstí. Den si všichni užili i díky krásnému počasí.
O dalších plánovaných akcích i dění v Kojetíně se dočtete na webu
www.kojetinnj.cz.
Tentýž den pozvaly osadní výbor v Bludovicích a město Nový Jičín
rodiny na Dětský den. Přes padesát dětí s rodiči si na fotbalovém hřišti
mohlo prohlédnout historické auto hasičů ze Štramberku i výzbroj
strážníků městské policie. Velké pozornosti se těšily ukázky výcviku
psů z novojičínského kynologického klubu. Další akcí osadního výboru
bude tradiční fotbalové utkání Horní – Dolní, které se uskuteční v sobotu
19. srpna.
Jitka Rakušanová a Petr Brandejs

Novojičínský zpravodaj

Dětský den si v místních částech užívali rodiče i děti.

Foto: Petr Brandejs

Loučka prožila svůj den
Ani nepříznivé počasí nezabránilo desátého června členům osadního
výboru, Jednoty Orel a Českého svazu chovatelů v pořádání tradičního Dne Loučky. Po ranní mši v kostelíku svaté Anežky proběhly
v místní orlovně turnaje ve stolním tenisu jednotlivců a v bowlingu
čtyřčlenných družstev. Odpoledne se v areálu chovatelů mohlo na
padesát dětí bavit ve skákacím hradu a při zábavných soutěžích.
Dospělým, kterých přišlo na Den Loučky na sto padesát, hrála až
do večera country kapela Lososi.
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru
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Jezdili jste do práce na kole?
Pětasedmdesát týmů – proti loňsku téměř trojnásobek – s 277 účastníky se v našem městě zapojilo
do letošní celostátní kampaně Do práce na kole.
Celkem ujeli na kole 66 138 kilometrů a nachodili
pěšky 4 604 kilometry. Výsledky soutěže jsme
vyhlásili desátého června na Masarykově náměstí.
Podmínky hlavní kategorie „Pravidelnost“ splnilo 57 družstev se
213 lidmi, kteří v květnu absolvovali minimálně dvě třetiny cest do
práce na kole, během nebo pěšky. Jedenáct týmů s 38 účastníky
splnilo podmínky soutěže na sto procent – nepříznivé počasí je neodradilo a jezdili, chodili nebo běhali do zaměstnání každý pracovní den.
Kdo splnil podmínky a zúčastnil se vyhlášení, získal zajímavé ceny. Po
celý květen zároveň probíhaly takzvané „Akce na triko“, při nichž si
lidé v soutěžních tričkách mohli dát zdarma dobrou kávu, zmrzlinu,
chlebíček s minerálkou nebo si zajít zaplavat na bazén.
Kateřina Imrýšková, koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21
Akci Do práce na kole podpořili:
Město Nový Jičín, Optika Lenka, Nemocnice Agel Nový Jičín,
VOP CZ, s. p., TONAK, a. s., Šarady & Šrámková, Allianz pojišťovna, Cukrárna Sauro, BESIP, Pizza Oskar restaurant, Kino Květen, kavárna Caffé Caffé, Bikemania shop, Tandem M+R s. r. o,
CykloArt Nový Jičín, Jesenický pramen, Brose CZ spol.
s r. o. a město Kopřivnice.

Nabídka pomoci pro autisty

Projekt s názvem Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem, zaměřený na dospívající a dospělé osoby s vysokofunkčním
autismem a Aspergerovým syndromem, zahajuje nezisková organizace
Mikasa. Cílem je podporovat a motivovat účastníky projektu v překonávání životních překážek a zvyšovat tím jejich schopnost samostatně žít, zapojovat se do běžných aktivit, najít a udržet si práci.
Účastníci budou moci bezplatně využít širokou škálu skupinových
motivačních, vzdělávacích a terapeutických aktivit, přizpůsobených
jejich individuálním potřebám a přáním. Jednotlivé aktivity se soustředí
na komunikaci, společenské chování, partnerství, i na oblasti zaměstnání či práva. Kromě vzdělávání půjde také o nácviky dovedností.
Jednou z priorit je dosažitelnost nabízených aktivit, proto pracovní
tým bude dojíždět za účastníky do jejich měst, mimo jiné do Nového
Jičína. Bližší informace najdete na www.mikasa-detem.cz nebo
u vedoucí sociální pracovnice Veroniky Cahové, telefon 732 384 709.
Veronika Cahová

Tyršováci slavili akademií

Letní kino v Novém Slunci
Také letos připravilo kino Květen pro příznivce filmů pod širým nebem
týden plný promítání – probíhat bude od 24. do 30. července v areálu
zahrady restaurace Nové Slunce. Těšit se můžete na trháky, jako Dítě
Bridget Jonesové nebo českou komedii Všechno nebo nic. Nejen
dětem nabídneme animovaný snímek Zpívej, Sirotčinec slečny Peregrinové či rodinnou komedii Špunti na vodě.
Na milovníky sci-fi a dobrodružství čekají Pasažéři a na závěr vás roztančí oscarový film La la Land. Všechna představení budou začínat
v devět večer. Vstupné se proti loňsku nemění, zůstane na 40 korunách.
K dispozici bude občerstvení v restauraci Nové Slunce. Deky na sezení
a dobrou náladu si vezměte s sebou! Podrobnosti na straně 11.
Kateřina Novotná, vedoucí kina Květen

Anička je miliontou návštěvnicí
Velkému mediálnímu zájmu se těšila po příjezdu na Přečerpávací
vodní elektrárnu Dlouhé Stráně exkurze osmých ročníků Základní
školy Komenského 68. Televizní štáby, fotografové, to vše kvůli slavnostní chvíli, jejíž hlavní aktérkou byla žákyně této školy.
„Mezi účastníky exkurze je miliontý návštěvník elektrárny. Je jím Anna
Hanzelková,“ oznámil mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol. Překvapená
Anička převzala na památku tablet a ihned byla v obležení novinářů. Rozhovory nebraly konce ani po příjezdu na horní přehradní nádrž, kterou si
děti obešly a kde na závěr převzaly dort. Škola navíc obdržela od zástupců
ČEZ poukaz na dvoudenní zájezd a exkurzi do elektrárny na letošní
podzim. Mimo to se děti zastavily v Muzeu papíru ve Velkých Losinách,
kde měly možnost vidět jeho zpracování a ruční výrobu.
Zdeněk Stanislav, učitel

Viděli naše město z výšky
Děti z Mateřské školy Marie Montessori navštívily zdejší radnici. Starosta Jaroslav Dvořák jim ukázal významné sály, poté s nimi vystoupal
na vyhlídkovou radniční věž. Nebe bylo bez mraků, a proto se před
námi rozprostřel krásný výhled nejen na náměstí, ale i do širokého
okolí. Předškoláci poznávali části města ze všech světových stran,
pojmenovávali známé budovy a zaměřili se na místa, kde se nachází
jejich domov, školka. Při loučení děti obdržely upomínkové dárky.
Eva Sedláčková, učitelka
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Jazykové hrátky v podání žáků jubilující školy.

Foto: Radka Kusáková

Slavnostní žákovská akademie Základní školy Tyršova proběhla prvního
června ve vyprodaném velkém sále Beskydského divadla. Patřila mezi
stěžejní akce, jimiž si škola připomíná 130 let své existence a 30. výročí
rozšířené výuky cizích jazyků.
Po proslovech ředitelky Magdy Trávníčkové a starosty Jaroslava Dvořáka
následoval dvouhodinový program, který s přehledem moderoval bývalý
žák, nyní vysokoškolský student Jan David. Diváci zhlédli hudební,
taneční a pohybová čísla i několik činoherních vystoupení.
Z jeviště kromě naší mateřštiny zazněly angličtina, francouzština, němčina
a ruština, tedy jazyky, které v této škole vyučují. Účinkující žáci se na
vystoupení pečlivě připravili. Desítky hodin věnovali nacvičování, šití
nápaditých kostýmů, výrobě a malování kulis či přípravě rekvizit.
Podle sympatických reakcí publika při představení a ohlasů po skončení
akademie jejich námaha nebyla zbytečná. K důstojné atmosféře přispěla
také výstava ve foyer divadla, věnovaná historii školy a doplněná výtvarnými pracemi žáků.
Rudolf Balon, učitel

Diskutovali o rozvoji regionu
Pátý ročník konference s názvem Rozvoj Novojičínska uspořádala na
konci května Educa – Střední odborná škola se svými partnery. Hlavním
tématem byl rozvoj malých a středních podniků. Konference probíhala
formou diskuzních panelů, v nichž účastníci probírali podtémata rozvoje a financování těchto podniků a problematiku rodinných firem.
Lidmila Kramolišová, jednatelka školy
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Chráněné části přírody a krajiny na Novojičínsku (4)

Přírodní památka Domorazské louky
Chráněné území bylo na rozloze 7,18 hektaru v nadmořské výšce
mezi 360 až 390 metry vyhlášeno v roce 1989. Odlesnění původních
lesních porostů umožnilo na loukách mezi železniční tratí a silnicí
spojující Nový Jičín s Valašským Meziříčím rozvoj společenstev
lučních a mokřadních ekosystémů s chráněnými a ohroženými
rostlinami, kupříkladu s bohatě zastoupeným prstnatcem májovým
(Dactylorhiza majalis), jehož exempláře mají širokou variabilitu
barev i tvarů květů. Časté jsou rostliny vázané na podmáčené ekotypy, které se z krajiny ztrácejí.
Geomorfologické podmínky Domorazského sedla vytvořily v podhůří Beskyd průchod mezi pásmem Veřovických vrchů a jižními

Domorazské louky jsou bohaté na luční a mokřadní společenstva rostlin.
Foto: Hana Hůlová

Dětská aukce pomůže seniorům
Dětský den a dobročinnou aukci uspořádali šestého června v družině Základní školy Tyršova. Letošní oslava dětského svátku byla
ve znamení skřítků, nechybělo ani opékání a něco dobrého na
zub.
Odpoledne přišli rodiče se svými ratolestmi na Dětskou aukci, první
svého druhu v našem městě a snad i v širokém okolí. Vlastnoručně
namalovaná a vyrobená dílka do ní kromě našich žáků věnovali
kluci a holky ze školní družiny ve Starém Jičíně a zájmových kroužků Střediska volného času Fokus. Jejich prodejem chtěli získat
peníze pro Hospicovou a domácí péči Maja, jež se stará o dědečky
a babičky.
„Herci a herečky“ z dětského divadla Fantazie navíc sehráli představení a vedli aukci jako licitátoři. A vedli si velmi zdatně. O nabízená dílka vzbudili mezi vydražiteli – nejen z řad rodičů – neskutečný
zájem. Výtěžek ve výši 7 422 koruny jsme v závěru odpoledne předali zástupkyni domácí a hospicové péče Marii Juroškové, jež
všem, kteří se na ojedinělé Dětské aukci podíleli, upřímně poděkovala.
Věra Matýsková, vedoucí vychovatelka

výběžky Podbeskydské pahorkatiny s významným dopravním
využitím. Z hydrologického hlediska má území zajímavou polohu,
protože v nadmořské výšce 395 metrů, v místě železničního přejezdu, prochází hlavní evropské rozvodí mezi Baltským a Černým
mořem.
V pramenné oblasti Srního potoka vytvořily lokální poměry při tvarování území rozdílné svahové podmínky asymetrického údolí
s mírně ukloněnými svahy, které se zvláště na pravé straně vodního
toku střídají s vyvýšeninami prudkých břehů a sníženinami v záplavovém území. Geologický podklad tvoří horniny spodní křídy vnějšího pásma karpatského flyše, zastoupeny jsou převážně vrstvy
budované jílovci až vápnitými jílovci s lávkami pískovců, v nejvyšších polohách rohovcových pískovců. Půdy chráněného území
jsou hnědozemní a v podmáčených místech zamokřené.
Louky podél vodoteče lemují porosty vrby křehké, vrby jívy a vrby
nachové provázené olší šedou. Nejvýše položená místa podél silnice byla odvodněna a pokrývají je ovsíkové louky, na malých plochách vyvýšenin se vyskytuje teplomilná vegetace. Na mírných
svazích záplavového území se střídajícími se vlhkostními poměry
se zachovaly porosty blízké bezkolencovým loukám, v severní
části jsou vlhké louky blízké loukám psárkovým, místně se objevují
zbytky ostřicových luk s odlišnou vegetací ovlivněnou půdní vlhkostí. Převážnou část plochy na mírně ukloněném levém břehu údolního toku zaujímají vlhké typy luk podsvazu Calthenion.
Lokalitě hrozil v osmdesátých letech minulého století zánik v souvislosti s náhradními rekultivacemi za zábor zemědělské půdy pro
doprovodné stavby plánované jaderné elektrárny v Blahutovicích.
Vyhlášením zvláště chráněného území byla zajištěna ochrana
dochovaných přírodních a krajinných hodnot. Přírodní památka
je taktéž biotopem mizejících druhů živočichů – obojživelníků,
plazů a bezobratlých.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí

Studánková trasa opět bezpečná

Na studánkové trase pod žilinským Puntíkem lze opět bezpečně
projít všech dvanáct studánek. Zchátralá lávka přes Pstruží potok
je zcela nová díky několika dobrovolníkům z Klubu rodáků a přátel
města, jejich příznivcům a materiální podpoře města.
Text a foto: Pavel Wessely

Názory zastupitelů
Miroslav Rešl: Vážení čtenáři, jistě jste postřehli, že aktivním pisatelem
v této rubrice je Václav Dobrozemský a že v jeho názorech nenajdete
spokojenost, chválu, poděkování. Můj názor je, že pokud někdo veřejně
jen kritizuje, je to špatně. Stejně jako nechtít nést zodpovědnost. Nevě-

řím jeho tvrzení, že snad každý spáchal dopravní přestupek pod vlivem
alkoholu. Jsem přesvědčen, že člověk ujíždějící před policií s více jak
dvěma promilemi, ohrožuje své okolí a na židli zastupitele nepatří.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Stanoviska zastupitelů najdete také na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.
Novojičínský zpravodaj
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Městská policie oslavila čtvrt století svého trvání
Oslavu svých pětadvacátých narozenin uspořádala čtrnáctého června pro veřejnost zdejší městská policie. Po celý den probíhal na
Masarykově náměstí program pro malé i velké návštěvníky. Zájemci si mohli vyzkoušet simulátor nárazu, zažít přetočení vozidla na střechu
nebo zastřílet z policejní pistole. Kromě her děti zajímala hlavně policejní, armádní a hasičská technika.
U příležitosti jubilea předali starosta Jaroslav Dvořák s ředitelem městské policie Jiřím Kleinem strážníkům za dlouhodobou práci pro
město čestná uznání a medaile. Oceněni byli také zástupci Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky za
práci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel našeho města.

Přispěli Zuzance na léčbu

Strážníci slavili a zároveň obdarovávali. A protože si s veřejností
připomněli 25 let od založení svého sboru, vybrali mezi sebou
25 tisíc korun a věnovali je nemocné Zuzance Janištinové z Nového Jičína na úhradu rehabilitačního pobytu v lázních Klimkovice.
„Jsem pyšný na svůj tým. To oni přišli s tímto nápadem a do jednoho ho podpořili, včetně starosty Jaroslava Dvořáka. Bylo krásné
vidět šťastný úsměv Zuzanky, její maminky i nás všech. Děkuji
všem,“ prohlásil ředitel městské policie Jiří Klein.

8

Text: Marie Machková,
foto: Marie Machková, Lenka Malinová
a archiv městské policie

Novojičínský zpravodaj

Červenec 2017

Dvousté výročí narození Karla von Schwarze
V nenápadném domě na pravém, žilinském břehu Jičínky, tehdy s popisným číslem 136 (dnes ulice U Vody 153), se 23. července 1817 narodil
Karel Schwarz. Byl už šestým potomkem v rodině krejčovského mistra
a obecního písaře Josefa Schwarze a jeho ženy Barbory, rozené Skarke.
Na opačném břehu se v témže roce zrodil první lehký kočár s označením
Neutitscheinka, který se záhy stal úspěšným dopravním prostředkem
(přečetli jsme si o něm v březnovém čísle Novojičínského zpravodaje
z pera Radka Polácha).
Nadaný a houževnatý stavitel
Právě narozený Karel Schwarz se však měl
stát významným protagonistou ještě
modernějšího dopravního prostředku, totiž
železnice. Měl k tomu všechny předpoklady. K přirozenému nadání měl dar nesmírné
houževnatosti a píle, ale též štěstí v tom,
že si jeho předností všimli lidé z okolí.
Hned po vyučení u novojičínského stavebního mistra jménem Mak absolvoval studia
na stavovské akademii v Olomouci. U tamního stavitele Schwarze prokáže záhy své
kvality a je mu svěřeno vedení stavby první
rakouské přádelny lnu v Šumperku, v naší
době známé jako Moravolen.
Obraz Karla von Schwarze od Po následném studijním pobytu v Itálii jej
Christiana Griepenkerla.
„zlanařila“ tehdy významná moravská staFoto: Muzeum Novojičínska
vební firma Bratři Kleinové, která se snažila
zachytit trend výstavby železnic. Karla Schwarze ihned pověřili řízením
významných staveb při budování tratě z Olomouce do Prahy. Prakticky
všechny tunely a mnohé viadukty této velevýznamné tratě nesou jeho
otisky.
Je dobré připomenout, že trať budovaná v letech 1842–1845 navazovala
na první část právě dokončené Severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně
do Olomouce a znamenala pak spojení Vídně s Prahou. Oněch šestnáct
hodin, jež první vlak včetně zastávek potřeboval k překonání této vzdálenosti, byl čas do té doby nevídaný.
Pro mocnářství však bylo neméně významné spojení s hlavním saským
městem, a proto ihned navázala výstavba téměř dvousetkilometrové tratě
do Drážďan. Její snad nejpozoruhodnější součástí bylo přemostění tehdy
ještě nezregulované Vltavy v Praze, kterou známe jako karlínský nebo též
Negrelliho viadukt. Na její stavbě se Schwarz od počátku významně podílel.
Tyto i souběžně stavěné tratě v jižní části monarchie byly v sociálně a politicky neklidné době významné i tím, že umožnily zaměstnat desetitisíce
dělníků. Karel Schwarz proslul tím, že se za své zaměstnance dokázal
postavit a předcházel tak nepokojům a dělnickým bouřím, v té době často
vídaným.
Přivedl k nám železnici!
Svůj technický talent Schwarz prokázal zejména na zmíněných, stavebně
nesmírně náročných tratích na jihu Rakouska a dále ve Slovinsku i Chorvatsku. Jeho inovační stavební postupy se uplatnily také na četných dalších
stavbách, a to i v podání jiných stavebníků. Dále měl zásadní podíl na
stavbě snad nejdůležitější rakouské trasy z Vídně do Salzburgu, s významnou odbočkou do Mnichova.
Alžbětinská trať, jak byla západní magistrála z Vídně na počest císařovny
nazvaná, pokračovala přes hornaté Tyrolsko a Vorarlbersko na východ
Švýcarska. Tato i další tratě, jež Karl Schwarz postavil v horských údolích,
zajišťují dodnes – samozřejmě v modernizované podobě – spojení s většinou
významných alpských středisek.
Výčet všech železničních staveb na našem území i v dalších zemích Evropy,
ale též jiných staveb, které náš proslulý rodák za svůj nesmírně plodný
život postavil, se jen stěží vešel do útlé knížky, kterou Klub rodáků a přátel
města Nového Jičína vydal před pěti lety. Několik výtisků je zde stále
k dostání.
Nelze však nezmínit trať, na jejíž realizaci se v roce 1880 Schwarz podílel
se svým synem Juliem a pro kterou dokázal zajistit rozhodující část peněz.

Novojičínský zpravodaj

Vděčíme mu za vybudování tratě z Nového Jičína do Suchdolu nad Odrou
a tím napojení našeho města k železniční síti.
Milovník umění a mecenáš
Z biografie, kterou dlouhá léta sestavoval Peter Schindler, salzburský
rodák s kořeny v Jílovci nedaleko Fulneku, se mimo jiné dovídáme, jak
pestrá byla Schwarzova činnost mimo stavby železnic. Namátkou připomeňme stavby vojenského opevnění, Alžbětin most přes řeku Wien, kasárenské objekty, projekty tramvajové dopravy a dálkového vodního
přivaděče, veřejné objekty, ale i jeho dům na Plöslgasse – to vše ve Vídni.
V hlavním městě Bosny a Hercegoviny Sarajevu vystavěl novou vládní
budovu. K srdci mu ale více přirostl Solnohrad – Salzburg. Mnoho jeho
aktivit směřovalo právě k rozvoji tohoto výjimečného města na řece Salzach.
Rozsáhlou regulací řeky a následným získáním nových zastavitelných
ploch umožnil ve druhé polovině devatenáctého století další rozkvět města.
Sám na salzburském předměstí Schalmoos zakoupil zámek Stadlhof,
který významně rozšířil a doplnil četnými uměleckými artefakty. Schwarz
byl velký milovník umění a věnoval mnoho prostředků na podporu výtvarného umění. Snad ještě více finanční podpory směřoval do oblasti školství
a vzdělávání.
Velký majetek, který postupně nabyl svou neutuchající pílí a obratným
podnikáním, věnoval i na další veřejně prospěšné účely ve „svém“ Salzburgu
a na mnoha dalších místech, kde realizoval své stavby, včetně Vídně.
Nezapomínal ani na rodné město. Věnoval prostředky například na obnovu
a vybavení zdejších kostelů, na novou dlažbu pro náměstí i na výstavbu
reálného gymnázia. Rodný dům v Žilině věnoval obci ke zřízení takzvaného
chudobince. O jeho významném podílu na stavbě železnice do našeho
města již byla řeč.
Ocenění od měst i císaře
Jeho velkorysost, zejména pak zásluhy na zbudování železniční sítě v tehdejším mocnářství – v roce 1872 zde bylo už více než 5 600 kilometrů
železnic – byly po zásluze oceňovány. Karel Schwarz se stal čestným
občanem mnoha měst a obcí. Jmenuji alespoň rodnou Žilinu, Nový Jičín
a samozřejmě Salzburg. V tamním lázeňském parku mu k jeho 55. narozeninám postavili bronzový pomník, který však byl za první světové války
rekvírován.
Později byla po Schwarzovi pojmenována významná třída v části města,
kterou kdysi „vyrval“ řece Salzach. Stejně tak i významná ulice Nového
Jičína nesla do období po druhé světové válce jeho jméno (současná ulice
5. května – dnes se po něm jmenuje ulice před nádražím).
Velký obraz Karla von Schwarze od významného soudobého malíře Christiana Griepenkerla visel v tehdejší zasedací síni rady našeho města – dnes
ho nalezneme v Muzeu Novojičínska a jeho menší kopii v hale zdejšího
nádraží. Mnoho významných ocenění obdržel od císaře Františka Josefa I. Za nejvyšší lze považovat udělení titulu rytíř a později svobodný
pán – baron.
Některé aktivity ke Schwarzovu jubileu uvádíme v informacích o činnosti
Klubu rodáků a přátel města na straně 12.
Pavel Wessely

Otevření novojičínského Schwarzova nádraží po obnově v roce 2004.
Foto: Pavel Wessely
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Velká válka v novojičínském tisku – červen a červenec 1917
Sucho, nouze na trhu a politika. V tomto duchu se nesl obsah novojičínských
novin Deutsche Volkszeitung na počátku léta 1917. Na titulní straně prvního
červnového čísla byla zveřejněna tradiční trůnní řeč císaře Karla I., větší
prostor byl však i přes úspory materiálu, menší počet stran a zásahy
cenzury věnován probíhajícímu konfliktu i dění v obnovené říšské radě.
Hlavní fronta? Parlament!

Skica malíře Ludwiga Kocha z bojiště na italské řece Isonzo.
Foto: SOkA Nový Jičín

Na italské frontě na řece Isonzo (Soči) probíhala už desátá bitva, zatímco
se poslanci v parlamentu hádali o zájmy jednotlivých národů a zájmových
skupin. Své nároky opírali především o to, kolik mužů, jichž se cítili být
zástupci, bojovalo a padlo pro monarchii. Německé nacionalisty především
dráždilo, že němčina stále nebyla zavedena coby jediný státní úřední jazyk.
Když pak byli amnestováni Karel Kramář, Alois Rašín a další, a revolucionář
Tomáš Garrigue Masaryk telegramem gratuloval ruskému generálovi Alexeji
Brusilovovi k úspěchům v Haliči za podpory česko-slovenské brigády, šlo
veškeré dění na světových frontách stranou. Hlavní boje se rozhořely
v sídle parlamentu na Franzensring ve Vídni a na stránkách novin Deutsche
Volkszeitung.
Oheň na střeše, hasiči na frontě
Dlouhé období bez srážek ohrožovalo nejen majetek, ale také úrodu a tím
i živobytí všech obyvatel. Projevilo se také zvýšeným počtem upozornění,
varování a zákazů. Zkraje června byly zakázány oblíbené svatojánské
ohně, výletníci nesměli rozdělávat oheň v přírodě, hospodáři vypalovat
meze a kuřáci byli důrazně vyzýváni, aby omezili svou zálibu pouze na
dobu, kdy se budou nacházet mimo les či jiná nebezpečná místa.
Zalévat zahrádky se smělo jen vodou z veřejných studen, provoz vodovodu
byl v některých hodinách omezen. Protože mnoho členů novojičínského
sboru dobrovolných hasičů bylo na frontě, panovaly obavy i z menších
požárů, které by mohly přerůst v katastrofu nedozírných následků.

Sbor dobrovolných hasičů podniku J. Hückel's Söhne.
Foto: SOkA Nový Jičín
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Když vypukl požár ve skladu speditéra Karla Marcuse, sešly se u něj oddíly
nejen spolku dobrovolných, ale i podnikových hasičů z c. k. státní tabákové
továrny a firmy J. Hückel’s Söhne. Požár vznikl nepozorností pacholka,
jenž opaloval trámy jako prevenci proti houbovým chorobám. Majiteli firmy
natropil škodu na budově a zařízení, mimo jiné na řezačce na seno, ve
výši 4 500 korun, kterou částečně pokrylo pojištění.
Takové štěstí však neměla manželka kočího Pustějovského, která na oné
půdě skladovala nový šicí stroj a další náčiní v ceně 950 korun, pojištěno
ovšem nebylo nic. Pro ženu, která bez podpory manžela, toho času na
frontě, musela zabezpečit celou domácnost svými silami, byla ztráta prostředku k obživě drtivá.
Hospodyně, pěstitelky, kresličky...
Ženy zaujímaly stále viditelnější místo ve společnosti, nejen coby náhradní
pracovní síla v továrnách, kde zastupovaly své manžely, otce nebo bratry.
Jako hospodyně v zemědělských usedlostech byly zatíženy plněním dodávek a zásobováním vojenského eráru i trhu ve městě. V zemské mlynářské
a hospodyňské škole v Žilině u Nového Jičína pro ně v červnu otevřeli třídenní válečný zelinářský a ovocnářský kurz, na němž se měly seznámit
s nejmodernějšími postupy v péči o ovocné stromy i zvyšování výnosů.
O Velikonočním pondělí se v zahradě prof. Dr. Thala sešlo osmatřicet pěstitelů a pěstitelek, aby na pozvání Kravařského ovocnářského spolku
zhlédli praktickou ukázku řezu ovocných stromů pod vedením ředitele
měšťanské školy Bergera. Na toto setkání počátkem června navázal další
kurz, věnovaný letnímu řezu, jeho ošetření a hnojení stromů.
Noviny se zabývaly také myšlenkou na uplatnění žen v období míru a poukazovaly na jejich potenciál do budoucna, kdy mohly nahradit padlé
kresliče nebo účetní. Na poslední straně se na ně jako hlavní zákaznice
zaměřovala i inzerce. Ať šlo o Mattoniho minerální vodu z lázní Gieβhübel,
nebo o prsní krém Dr. Rixe, zaručující v každém věku rychlý a jistý úspěch
v podobě pěkného bujného poprsí. Zkušební dóza za 4 koruny, velká dóza
dostačující pro kýžený výsledek za 9 korun. Pro srovnání, kilo třešní stálo
v té době od 2,80 do 3,20 koruny.
Úroda v ohrožení
Zásobováním města a přerozdělováním poživatin obyvatelům byla pověřena nově ustanovená obecní hospodářská rada. Musela se vypořádat
s nedostatkem základních potravin na trhu. Brambory byly ve velkém
objednány z jižních Uher, cukr na zavařování nebyl vydáván vůbec. Marmelády měly být do budoucna za přísných podmínek vyráběny především
průmyslově, právě kvůli úspoře sladidla.
Pro delší trvanlivost domácích zavařenin a ovocných šťáv bylo doporučeno
používat benzoát sodný. Pečivo jako příloha v restauracích smělo být
vydáváno jen na lístky na chleba. Kojící matky po předložení potvrzení od
lékaře nebo porodní báby měly nárok na dávku ovesné rýže, rodiče a zákonní zástupci dětí do tří let na příděl ovsa, avšak až po předložení osvědčení
vystaveného na jméno dítěte.
Úrodu stále ohrožovali přemnožení vrabci a velké množství vajíček bělásků
na zelných a kapustových listech. Kvůli hrozící housenkové pohromě měli
pěstitelé bedlivě kontrolovat jednotlivé hlávky a vajíčka včas likvidovat.
A kvůli nedostatku kůže na vojenské boty byly doporučovány v letních
měsících zdraví prospěšné sandály. Při chůzi bez punčoch umožnily
vystavit nohy slunci a čerstvému vzduchu.
Prázdniny v letním kině
Kvůli suchu začaly prázdniny o měsíc dříve. Mládež je trávila opět v prázdninovém domě v Požaze u Lukavce nebo u splavu na Odře v Suchdole nad
Odrou, úředníci na letních bytech. O dohled nad jejich nemovitostmi se
i nadále starala Hlídací a klíčnická společnost, nově pod vedením Franze
Kamlera, který zakázky přijímal ve svém klíčnictví na Horní bráně v čísle 20.
Kino ve spolkovém domě každý týden promítalo nový film s předními
hereckými hvězdami – krásnou Fern Androu, oslnivou Astou Nielsen,
půvabnou Lili Berky nebo okouzlující Henny Porten. Koncem července
vyvrcholila závěrečným, šestým dílem apokalyptická série o zkáze lidstva
Homunkulus. I během dovolených však bylo třeba brát zřetel na dodržování
lístkového systému.
Lenka R. M. Chobotová, Státní okresní archiv
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Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ JÁ, PADOUCH 3 • Sobota 1. července – středa 5. července
v 17:30 hod. • Nové dobrodružství padoucha Gru a jeho žlutých mimoních pomocníků. Animovaná komedie, 96 min., dabing.
■ PIRÁTI Z KARIBIKU: Salazarova pomsta • Neděle 2. července
ve 20 hod. 2D • Oblíbení hrdinové Jack Sparrow (Johnny Depp) a Will
Turner (Orlando Bloom) se vracejí. Akční fantasy komedie, 135 min.,
dabing.
■ ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA • Pondělí 3. července – úterý 4. července ve 20 hod. • Dánská komedie o tom, že najmout si ruského
vraha vás vyjde levněji než se rozvést. Krimi komedie, 90 min., titulky.
■ POBŘEŽNÍ HLÍDKA • Středa 5. července ve 20 hod. • Komedie,
kde nejsou svatí ani utopenci. V hlavních rolích D. Johnson, Z. Efron,
D. Hasselhof a P. Andersson. Akční komedie, 119 min., titulky.
■ SPIDER-MAN: HOMECOMING • Čtvrtek 6. července a sobota
8. července v 17 hod. 2D dabing • Pátek 7. července v 17 hod. 3D
dabing • Neděle 9. července a středa 12. července ve 20 hod. 2D
titulky • Pondělí 10. července – úterý 11. července v 17 hod. 2D
dabing • Pavoučí superhrdina Peter se vrhá do nového dobrodružství
pod dohledem nového učitele Tonyho Starka. Akční dobrodružný.
■ VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO • Čtvrtek 6. července – pátek
7. července ve 20 hod. • Madeline je sedmnáct a hodně čte – nic
jiného dělat nemůže. Všechno se změní, když se vedle nastěhuje nový
kluk Olly. Romantický, 96 min., titulky.
■ TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ • Sobota 8. července
ve 20 hod. 2D titulky • Čtvrtek 13. července – pátek 14. července
v 17 hod. 2D dabing • Další epická bitva se blíží. Thriller/akční dobrodružný, 140 min.
■ JÁ, PADOUCH 3 • Neděle 9. července v 17:30 hod. • Středa
12. července v 17:30 hod. • Středa 19. července v 17:30 hod. • Anotace viz výše.
■ V UTAJENÍ • Pondělí 10. července – úterý 11. července
ve 20 hod. • Agentka Alice Racine ze CIA musí čelit hrozbě teroristického útoku. Akční thriller, 98 min., titulky.
■ VÁLKA O PLANETU OPIC • Čtvrtek 13. července, pátek 14. července, neděle 16. července ve 20 hod. 2D • Sobota 15. července
ve 20 hod. 3D • Pondělí 17. července v 17 hod. 2D • Caesar nastupuje
cestu pomsty v epické bitvě, která určí, kdo se stane vůdčím druhem.
Akční sci-fi,143 min., titulky.
■ AUTA 3 • Sobota 15. července – neděle 16. července v 17:30 hod.
• Blesk McQueen chce dokázat, že ani po letech nepatří do starého
železa. Animovaný, 100 min., dabing.
■ MILOVNÍK PO PŘECHODU • Pondělí 17. července ve 20 hod. •
Úterý 18. července v 17:30 hod. • Zestárlý svůdce se rozhodne obnovit svou slávu u bohatých starších dam. Komedie, 115 min., titulky.
■ OKLAMANÝ • Úterý 18. července – středa 19. července ve 20 hod.
• Drama z občanské války. Historické drama, 97 min., titulky.
■ VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET • Čtvrtek 20. července
a sobota 22. července v 17 hod. 2D dabing • Pátek 21. července
v 17 hod. 3D dabing • Neděle 23. července ve 20 hod. 2 D titulky
• Akční podívaná nás zavede do nejpodivuhodnějšího vesmíru, jaký
byl dosud stvořen. Sci-fi, 129 min.
■ DUNKERK • Pátek 21. července – sobota 22. července ve
20 hod. • Neděle 23. července v 17:30 hod. • Film Christophera
Nolana vychází z událostí okolo evakuace obklíčených vojáků na jaře
1940. • Historické drama, 107 min., titulky.
■ LETÍME! • Neděle 23. července v 15 hod. • Dobrodružství malého
vrabčáka. Animovaný, 84 min., dabing.
■ PSÍ POSLÁNÍ • Bio Senior • Středa 26. 7. ve 13 hod. • Cituplný
příběh věrného psa, který nachází smysl své existence prostřednictvím
životů lidí, jež učí smát se a milovat. Rodinná komedie, 100 min.,
dabing.
LETNÍ KINO (zahrada Nové Slunce) – začínáme ve 21 hod.
Pondělí 24. července
DÍTĚ BRIDGET JONES
Úterý 25. července
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
Středa 26. července
PASAŽÉŘI
Čtvrtek 27. července
VŠECHNO, NEBO NIC
Pátek 28. července
ZPÍVEJ
Sobota 29. července
ŠPUNTI NA VODĚ
Neděle 30. července
LA LA LAND
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Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstava:
■ Sobota 1. července – pondělí
31. července – Městská knihovna • ČAJ A LÁSKA • Fotografie Pavla
Kaščáka a Rostislava Čuboka z jejich pobytu v Číně.
Akce:
■ Pátek 7. července ve 20 hod. – Masarykovo náměstí• ELÁN KontraBand • Revival známé slovenské skupiny.
■ Pátek 14. července ve 20 hod. – Masarykovo náměstí • DECHOVÝ ORCHESTR ŠTRAMBERK • Známé i méně známe písničky a filmové melodie.
■ Pátek 21. července ve 20 hod. – Masarykovo náměstí • NELLY ŘEHOŘOVÁ/NEBE • Indie-rock z Havířova.
■ Neděle 23. července v 16 hod. – zahrada Nové Slunce • MĚSTSKÁ
DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN
■ Pátek 28. července ve 20 hod. – terasa amfiteátru Skalky • NOVOJIČÍNSKÝ EDM FESTIVAL • Jednodenní festival plný house music a skvělých DJ´s. Cena 100/150 Kč.
■ Sobota 29. července v 19 hod. – terasa amfiteátru Skalky • JIČÍNFEST
& COCOTTE MINUTE • Tradiční festival nejen novojičínských hudebních
skupin. Cena 100/150 Kč.
Připravujeme:
■ Pátek 4. srpna ve 20 hod. – Masarykovo náměstí • MICHAL ŠEPS
S KAPELOU • Večer finalisty SuperStar ve stylu reggae.
■ Neděle 6. srpna v 15:30 hod. – zahrada Nové Slunce • DECHOVÁ
HUDBA ŠOHAJKA • Odpoledne věnované nejen seniorům.
■ Pátek 8. září – sobota 9. září • SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Letní tábor
■ LETNÍ OLYMPIÁDA • Sobota 12. srpna – neděle 20. srpna – Horní
Žleb–Dálava • Neuvěřitelný souboj všech možných talentů (sportovních,
výtvarných, hereckých, tanečních...) v Olympijském areálu Dálava.
Cena 3 500 Kč, kontaktní telefon 734 287 205.
Příměstský tábor
■ Pondělí 7. srpna – pátek 11. srpna – SVČ Fokus • AEROBIC A ZUMBA • Aerobic, zumba, taneční choreografie, sportovní hry, koupání, příprava sestav na novou sezonu, nábor AS týmu na rok 2017/2018.
Cena 1 200 Kč, kontaktní telefon 734 287 205.

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.
■ Do čtvrtka 31. srpna – galerie Návštěvnického centra • MAGNIFICENT 24 • Velkoformátové fotografie potápěče, kameramana a fotografa
Richarda Jaroňka z hlubin neprozkoumaných oceánů.
Návštěvnické centrum nabízí
• Interaktivní expozici klobouků a expozici Generál Laudon.
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Kostýmově laděné procházky městem pro školy a školní
družiny.
• Rádi vám poradíme a odpovíme na dotazy týkající se turistiky, města,
firem a služeb apod.
• Půjčovna trekových holí a disků na discgolf.
• Přepážka MHD (čipové karty, jízdní řády, abonentní a rezidentní karty
k parkování).
• Prodejna klobouků a stylová kavárna.
• Bezbariérový přístup v celé budově.
Novinky
• Zkuste Bylinkový pozdrav z Nového Jičína – Čaj s jitrocelem, výrobce
Mamma Tea z Morávky.
• Rozšířili jsme prodejní nabídku turistických a cykloturistických map.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8–17 hod. • Sobota, neděle 9–16 hod.
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Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ 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.
■ Do neděle 24. září – Rytířský sál • MIROSLAVA JANOUŠKOVÁ –
VÝBĚR Z DÍLA • K životnímu jubileu novojičínské výtvarnice.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–17 hod.,
sobota, neděle, svátky 9–16 hod.

Pozvánky
• Novojičínský jarmark s příchutí prázdnin
Sezona Novojičínských jarmarků se nezastaví ani o prázdninách.
Ten příští můžete navštívit ve čtvrtek 13. července na Masarykově
náměstí. Nabídne vám možnost nákupu cukrovinek, perníčků, trdelníků, balonků, šperků, bižuterie a suvenýrů z keramiky, dřeva a dalších
materiálů. Chybět nebudou ani mléčné a masné produkty, koření,
med a mnoho jiných dobrot.
• Skauti pořádají příměstský tábor
Tradiční příměstský tábor pro děti připravují na konec léta skauti ze
střediska Pagoda Nový Jičín. Uskuteční se od 21. do 25. srpna
a jeho tématem bude Dobrodružství v Temnolese. Účastníci se ponoří
do tajemného světa mystických lesních bytostí a objeví všechna
tajemství skrývající se mezi stromy! Vyzkoušejí si různé dovednosti
užitečné v přírodě a užijí si spoustu zábavy! Bereme kluky a holky
ve věku od 7 do 11 let. Táborový poplatek je 1 300 korun na osobu.
Přihlásit se lze do 31. července. Více informací a přihlášky
www.pagodanj.cz.

Mateřinky zpívaly společně
Na Masarykově náměstí po roce opět vystoupil obří sbor tvořený
dětmi z místních mateřských škol. Akce, kdy žáčci mateřinek zpívají
písničky některého z autorů, jejichž tvorba byla věnována dětem, se
konala již potřetí. Poprvé malí zpěváci předvedli skladby Václava Ptáčka, loni zazněly skladby Miroslava Raichla a letos se naučili písničky
Emila Hradeckého. Spolu s mateřinkami vystoupili členové Rarášku
a Kulihrášku, přípravných oddělení pěveckého sboru Ondrášek. Repertoár vybral sbormistr Josef Zajíček, který netradiční dětský sbor na
náměstí také dirigoval.
Marie Machková, tisková mluvčí

Klub rodáků a přátel města
Přejeme všem členům a příznivcům pokojné, pohodové, slunné
a poetické léto a zároveň zveme
na besedu Pavla Wesseleho s názvem Dvousté výročí narození
žilinského rodáka Karla von Schwarze, významného evropského
stavitele železnic, která se uskuteční ve čtvrtek 20. července
v 17 hodin v klubových prostorách na baště městského opevnění. Ve výroční den – v neděli 23. července v 10 hodin – zveme
na mši do chrámu Nanebevzetí Panny Marie a v pondělí 24.
července v 17 hodin na odhalení von Schwarzovy pamětní
desky na jeho rodném domku v Žilině číslo 153 (ulice U Vody
– poblíž tisíciletého tisu). Pietní slavnost zpěvem doprovodí
sbor Ondráš. Zároveň platí letní besedování členů před klubovými místnostmi každou středu od 15 hodin.
Žváčkova festivalu dechových hudeb v Konici. Domácí příznivci si
Dechovou hudbu města budou moci poslechnout v novém programu,
s nímž vystoupí na Novojičínském létu 2017 – koncert se uskuteční
v neděli 23. července v zahradě restaurace Nové Slunce.
Informace o připravovaných akcích, fotografie z vystoupení a hudební
ukázky si můžete vyhledat na www.dechovkanovyjicin.estranky.cz.
Marie Dohnalová, manažerka

Veletrh nabízel i bavil

Puellae et Pueri mezi sezonami
Kdo by to byl řekl, že člověk za deset měsíců dokáže projet šest zemí,
odzpívat nespočet koncertů a stále mít úsměv na tváři? Při takové
sezoně, jakou zažil sbor Puellae et Pueri, se to daří jedna báseň!
Po podzimním stříbře z celostátního finále soutěže Opava Cantat,
vánočních koncertech a jarním soustředění s tradičním vyřazováním
maturantů vždy přijde odměna v podobě zahraničního turné. Letos
jsme se vydali za partnerským sborem do Finska a na festival do
Pobaltí. Na konci května jsme zahajovali festival Moravskotřebovské
Arkády.
Teď nás čeká zasloužené volno a hlasový klid, ale už v srpnu se vydáme
znovu na cesty. Kam, to se dozvíte na našem webu www.puetpu.cz. Cesty však nestojí jen naše hlasy, ale i peníze, a proto děkujeme městu za
podporu prostřednictvím grantu.
Tereza Jelínková

Dechová hudba města nezahálí
Městská dechová hudba Nový Jičín byla mezi třemi regionálními
orchestry, které osmadvacátého května slavnostně zahajovaly sezonu
na zámku v Hustopečích nad Bečvou. Publiku představila prvorepublikové melodie z operet a filmů. V jejím podání zazněly známé
skladby Osvobozeného divadla a písně Karla Hašlera.
O tři týdny později soubor reprezentoval naše město na XXII. ročníku
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Přes šedesát vystavovatelů se o posledním květnovém víkendu
představilo na XVIII. veletrhu Novojičínska. Během dvou dnů zavítalo
do areálu zimního a fotbalového stadionu na sedm tisíc návštěvníků.
Prezentaci malých a středních firem zpestřil dojezd vozidel z letošní
Veterán rallye Ostrava. „Na veletrhu byly k vidění nové trendy v bydlení, móda, kosmetika, pestrá byla i nabídka pro zahrádkáře. Nechyběly hasičská technika ani automobily pro podnikatele. Úspěch
měl zábavně naučný ekologický program, který dětem přiblížil třídění
elektroodpadu,“ řekl vedoucí obecního živnostenského úřadu Stanislav Bartoň. Společně s veletrhem se uskutečnila nedělní oslava
Dne dětí, kterou pod názvem Velký dětský den připravilo Středisko
volného času Fokus. Po oba dny probíhaly koncerty a divadelní
představení.
Text a foto: Marie Machková
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Placená inzerce
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Přijďte ochutnat
Pekárna „U Freuda“
vás zve k návštěvě
nové prodejny pečiva
v Novém Jičíně na ulici Gen. Hlaďo
(v blízkosti marketu Hruška)

www.vkusfm.cz
e-mail: pekarna@vkusfm.cz
tel.: 724 898 016

Novojičínský zpravodaj
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

SEŘ IZ OVAČ
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.

Kavárna a Penzion U Dubu
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín

Novojičínský zpravodaj
Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce
tel.: 545 240 117, mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Zveme vás k návštěvě naší nekuřácké kavárny

Tel.: +420 773 134 987
www.penzion-udubu.cz

Novojičínský zpravodaj
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Co zápasník, to medaile

Pětadvacátý ročník Memoriálu Oldřicha Mrázka uspořádal třetího
června oddíl zápasu Lokomotivy Krnov. V konkurenci bezmála
sto třiceti chlapců a dívek ze čtrnácti oddílů se výrazně prosadili
mladí borci z Nového Jičína, z nichž žádný neodjel bez medaile.
Nejlépe si vedly žákyně Natálie Švrčková (na snímku v modrém
dresu poráží soupeřku na lopatky) a Anna Jaklová, jež nenašly
přemožitelky. Vojta Kundrát obsadil druhé místo, Tomáš Špetík,
Kristián Očka, Lukáš Vaculík a Sabina Dorotíková vybojovali bronzové medaile.
Text: Daniel Herman, foto: Miroslav Novotný

Discgolfisté v jednom kole
Nestává se často, aby se během tří týdnů konala tři discgolfová
mistrovství. Letos tomu tak bylo. Na konci května se na krásném
a dobře upraveném osmnáctijamkovém hřišti v Budišově nad Budišovkou uskutečnilo mistrovství Moravy. Novojičínský klub Moravian
Gators v nabité kategorii Open reprezentovalo šest hráčů. Nejlépe
si vedl Kryštof Novák, který turnaj vyhrál s náskokem šesti hodů
před druhým hráčem v pořadí.
V kategorii Master bojoval Radek Knápek jako lev až do posledního
hodu. Od vítězství jej dělily dva a od druhého místa jediný hod, a tak
se musel spokojit s místem třetím. V kategorii Junior potvrdil svou
formu Jakub Knápek, jenž zahrál nejlepší skóre turnaje a bral zasloužené první místo.
O druhém červnovém víkendu v Chorvatsku proběhlo mistrovství
střední Evropy. Na velmi náročném hřišti, za střídavého deště a úmorného vedra, naši členové dosáhli opět skvělých výsledků. Loňské
druhé místo v kategorii Open obhájil Kryštof Novák, který po skvěle
zahraném třetím kole vedl, avšak po finále jej od prvenství dělil pouhý
hod. První místo v kategorii Junior, stejně jako před rokem, vybojoval
talentovaný Bohdan Bílek.
Petr Masník, Moravian Gators

Okolím Nového Jičína podesáté

Okolím Nového Jičína šlapal rekordní počet turistů.

Foto: Ivan Čejka

Pochod Okolím Nového Jičína oslavil poslední květnovou sobotu
desáté výročí. I proto ho ústředí Klubu českých turistů zařadilo mezi
významné akce ke sto letům republiky a vedení Moravskoslezské
oblasti uspořádalo v chatě na Svinci takzvanou Seniorskou kávu –
přátelské setkání pro zasloužilé členy jednotlivých odborů.
Letošní účast předčila očekávání. Na startu pochodu se zaregistroval
rekordní počet 522 pěších a cyklistů, z toho 163 dětí. Nejvzdálenějšími
účastníky byli čtyři turisté z Rakovníku. Na pěších trasách si děti
i dospělí mohli ověřit své dovednosti a turistické znalosti. V pohádkovém lese připravili mladí „tomíci“ pro nejmenší děti soutěže na
středověké téma.
Skauti pozvali turisty na střelbu z luku či práci s lasem. A dvě lodě
na Čerťáku nestačily uspokojit všechny zájemce o projížďku. Pod
odborným dohledem discgolfistů účastníci pochodu házeli na Svinci
diskem do koše nebo jen tak. V cíli každý obdržel pamětní list a jiné
upomínkové předměty.
Martina Fiedlerová, předsedkyně odboru Klubu českých turistů

Zimní stadion – letní hřiště

„Tomíci“ u přátel na Slovensku
Na návštěvu slovenských přátel se osmého června vypravilo osmnáct
členů Turistického oddílu mládeže Ještěrky. Na turistické základně
v Krpeľanech ve Velké Fatře se setkali s vrstevníky z oddílů Zniev,
Krpeľany a Mošovice.
Utábořili jsme se ve stanech a naplánovali turistiku na další den. Vydali
jsme se do vesnice Stankovany a odtud na horu Šíp, jejíž vrchol leží
1 170 metrů nad mořem. Počasí bylo příjemné, při pohledu na krásu
Šípu se nám tajil dech. Dále jsme postupovali stejnojmenným národním
parkem a pozorovali překrásné rostliny – orlíček alpský i hořec, který
mají turistické oddíly mládeže ve znaku.
Následující den oddíly věnovaly seznamování, soutěžím a hrám. Děti
se rychle spřátelily. Naše občas nerozuměly slovenským slovům,
docela jsme se u toho zasmáli. Před odjezdem jsme se domluvili, že
podobné setkání uspořádáme v Novém Jičíně. Budeme se snažit,
abychom i my byli tak skvělými hostiteli jako „tomíci“ ze Slovenska.
Jana Holišová, vedoucí oddílu

Novojičínský zpravodaj

Že se děti nechtějí hýbat? S tím na zimním stadionu nemáme
problém! Od dubna do června tady každé dopoledne běhaly s velkým nadšením. Okolo tisíce předškoláků ze dvanácti mateřských
škol z Nového Jičína a okolí sem přicházelo sportovat a hlavně
si hrát. Hokejový klub nabídl k dopolednímu využití in-line plochu
a nadšení svých trenérů: Robin, Filip a Jarda s dětmi hráli pohybové
hry a poté je „vypustili“ na atrakce, na něž se předškoláci obzvláště
těšili – skákací hrady, šlapací motokáry, koloběžky, trampolínu,
brankový střelecký koutek, molitanový hrad a další. Letos se k nim
přidali prvňáci a druháci z některých základních škol. Učitelky
nejvíce vítaly velký prostor k pohybu a rozběhu, pro který ve školách není místo.
Text a foto: Markéta Brožová

15

Fotosoutěž čtenářů – 75. kolo
Někteří naši fotosoutěžící zřejmě už balí
na dovolenou, a proto přišlo do tohoto kola
méně snímků, než je průměr. Průměrná
byla, žel, i úroveň. Zato výběr záběrů byl
poměrně pestrý.
1. místo získává Jan Zahradník, jenž si umí
vybrat správnou chvíli pro zajímavý snímek z blízkých Janáčkových sadů.
2. místo patří Ludmile Černé, kterou upoutala různorodost oplocení, jak ho objevíme v bývalé Růžičkově, nyní Jiráskově
ulici.
3. místa jsou i tentokrát dvě – jedno pro
Františka Vozára, který nám nabízí
pohled na různé členění budov v Jungmannově ulici, druhé pro Antonína
Vágnera, jehož objevný záběr nám připomíná někdejší bochetský pivovar.
Pavel Wessely

1. místo: Jan Zahradník

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: Ludmila Černá

3. místo: František Vozár

3. místo: Antonín Vágner

Uzávěrka příštího čísla bude 18. července ve 12 hodin.
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