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Nový Jičín je již půl století městskou památkovou rezervací
Padesát let představuje ve více než sedm století trvajících dějinách našeho města pouhý zlomek. Přesto se 18. ledna 1967
stalo něco, co výrazně ovlivnilo jeho další vývoj. Nový Jičín byl vyhlášen městskou památkovou rezervací, jeho historické
jádro získalo zákonnou ochranu posvěcenou státem. Vše cenné, co zde vybudovali naši předkové, zůstává zachováno pro
příští pokolení, citlivě doplňováno o další architektonické a urbanistické prvky. Tehdejší osvícené rozhodnutí alespoň částečně
ochránilo naše město před zhoubným vlivem socialistické výstavby a její snahy přetnout kořeny, jež nás spojovaly s minulostí
a tedy i s odkazem předchozích generací.
Více k tématu čtěte na straně 9.
Text: Radek Polách, foto: Jaroslav Bělík a Muzeum Novojičínska
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Slovo starosty

Fokus má nového ředitele

Vážení spoluobčané,
v průběhu července se v ulicích Nového
Jičína po několika letech opět objevili pracovníci veřejné služby. Veřejná služba se
vrací díky novele zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Nezaměstnaný člověk,
který je v evidenci úřadu práce déle než
půl roku, se může přihlásit do veřejné služby prostřednictvím úřadu práce a naše
Technické služby mu zajistí ochranné pracovní pomůcky a pojistí ho proti úrazu a případným škodám na majetku.
Než nastoupí do zaměstnání, projde také školením.
Technické služby města mají od úřadu práce přislíbených až osmdesát lidí a průběžně pro zaregistrované vytvářejí pracovní místa.
Aktuálně máme podepsanou smlouvu s patnácti občany. Pracovníci
veřejné služby se podílejí zejména na úklidu města. Zametají chodníky, udržují zeleň a květinové záhony, sbírají odpadky. Dvě ženy
nyní pracují také jako uklízečky v mateřské škole a dva muži v Technických službách na třídicí lince.
Osobně novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi vítám. Vracíme
se prakticky před rok 2012, kdy Ústavní soud tento fungující systém
veřejné služby nesmyslně změnil a následně zrušil. V dnešní době,
kdy je nezaměstnanost v Novém Jičíně pod čtyřmi procenty, může
podle mého názoru pracovat každý, komu to zdravotní stav či jiná
závažná omezení dovolí.
Podle této novely obecně platí, že veřejná služba není povinná,
ale lidem, kteří jsou déle než půl roku bez práce a do veřejné služby
nenastoupí, se výrazně snižuje příspěvek na živobytí až na existenční
minimum, které je 2 200 korun na měsíc. Pokud si nezaměstnaný
člověk bude chtít výši dávky v hmotné nouzi zachovat, musí ve prospěch města odpracovat alespoň dvacet hodin měsíčně. Jestliže
odpracuje měsíčně přes třicet hodin, může si finančně polepšit.
Nyní se tedy v Novém Jičíně kromě pracovníků veřejné služby
pohybují i pracovníci veřejně prospěšných prací, které zde fungují
nepřetržitě již několik let. Rozdíl je zjednodušeně v tom, že za vykonávání veřejně prospěšných prací člověk pobírá mzdu a smluvní
vztah je sjednáván na dobu určitou, nejčastěji na dvanáct měsíců.
Tito pracovníci jsou rovněž financováni úřadem práce. Na starosti
je mají také Technické služby prostřednictvím svých koordinátorů.
Vážení spoluobčané, věřím, že s opětovným zavedením veřejné
služby bude Nový Jičín ještě úhlednější a uklizenější. A protože jsme
zhruba v polovině léta, přeji vám, ať si co nejlépe užijete i tu druhou.
Jaroslav Dvořák

Občanská statistika
leden – červen 2017
Počet obyvatel k 1. 1. 2017
Narozeno dětí

23 989
129

Chlapci

70

Děvčata

59

Uzavřeno sňatků – Nový Jičín
– Kunín

2

10

– Bernartice nad Odrou

2

– Hladké Životice

0

– Hostašovice

0

– Libhošť

0

– Šenov u Nového Jičína

1

– Rybí

2

– Životice u Nového Jičína
Zemřelo

33

1
104

Středisko volného času Fokus má nového ředitele. Rada města
jím na základě výsledku výběrového řízení jmenovala Michala Podžorného z Kopřivnice. Nový ředitel nastoupí prvního září.
Michal Podžorný má třiatřicet let, na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity vystudoval obor vychovatelství s volnočasovým
a resocializačním zaměřením. Několik let pracoval jako pedagog
volného času ve školském zařízení ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Na místě ředitele Střediska volného času Fokus vystřídá Martina
Jakůbka, který ke konci května požádal o ukončení pracovního
poměru dohodou. Radní jeho žádosti vyhověli a vyhlásili konkurzní
řízení na obsazení tohoto pracovního místa.
Marie Machková, tisková mluvčí

Bez předvolební inzerce!
Kampaně politických stran a hnutí v komunikačních médiích
krajů a obcí – tedy i v Novojičínském zpravodaji – před prezidentskými a parlamentními volbami patří minulosti. Jejich využití
ke zmíněnému účelu zakazují zákon č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky, oba ve znění pozdějších předpisů.
Porušení zákazu bude posuzováno jako správní delikt, za který
lze vydavateli – v tomto případě městu Nový Jičín – uložit pokutu
od 10 tisíc do 100 tisíc korun. Z tohoto důvodu nebude společnost Samab Group Brno, jež má výhradní právo administrace,
před prezidentskými a parlamentními volbami přijímat inzerci
politických stran a hnutí, určenou pro Novojičínský zpravodaj.
Redakce

Téma: Kotlíkové dotace
Seminář k takzvaným kotlíkovým dotacím v našem kraji se
uskuteční ve středu 2. srpna v 16 hodin v aule zdejšího městského úřadu na Masarykově náměstí. Zástupci Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje seznámí občany Nového Jičína a přilehlých obcí s podmínkami pro získání dotace
a podrobnostmi k podání příslušné žádosti. Semináře se
zúčastní také zástupci Státního fondu životního prostředí
s prezentací programů Nová zelená úsporám a Dešťovka.
Informace k dotacím jsou zveřejněny také na stránkách
https://lokalni-topeniste.msk.cz.
Marie Machková, tisková mluvčí

Z jednání samosprávných orgánů
49. schůze Rady města Nový Jičín 12. července: Radní jmenovali nového ředitele SVČ Fokus (viz samostatný text). Schválili
pronájem prostor v budově na Masarykově náměstí 26 – bývalé
lékárny U Bílého anděla, které mají sloužit jako prodejna zmrzliny
a čokoládových výrobků. Vzali na vědomí ukončení pronájmu
prostor v budově na Masarykově náměstí 8 – prodej párků v rohlíku
– a schválili záměr prostory znovu pronajmout. Vzali na vědomí
ukončení nájmu v budově č. p. 95 v ulici 5. května – obuv Faber
– a schválili vyhlášení nabídkového řízení na pronájem prostor.
Vyhověli žádosti basketbalového klubu a schválili navýšení cen
vstupného do areálu krytého bazénu pro veřejnost od 1. ledna
2018 – dospělí o 10 korun za hodinu, děti, studenti a ZTP
o 5 korun za hodinu. Radní schválili Střední odborné škole Educa
úpravy pronajaté budovy – vybudování bezbariérového vstupu
do atria školy. Schválili zveřejnění záměru na pronájem volných
místností v budově v Suvorovově ulici 152.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Staré baterie? Na radnici!
Nový Jičín bude ve středu 13. září od 11:30 hodin devatenáctou
zastávkou týmu Recyklojízda 2017, který projede Česko od západu
na východ, aby podpořil třídění a recyklaci baterií. Ve spolupráci
s naším městem chystá také sběrovou akci. Baterie, které obyvatelé
nasbírají, předají zástupci města přímo týmu Recyklojízdy.
Co a proč sbíráme? Použité baterie. Jejich přinesením na sběrné
místo je předáte k recyklaci a chráníte přírodu.
Kdy a kde? Od 1. srpna do 12. září bude ve vestibulu radnice na
Masarykově náměstí umístěna sběrná nádoba. Sem můžete nosit
použité baterie. Předveďme, jak skvělí jsme sběrači a třídiči!
Proč je dobré třídit baterie? Po vhození do popelnice na směsný
odpad skončí použitá baterie na skládce nebo ve spalovně. V obou
případech se z ní uvolňují škodlivé látky včetně těžkých kovů, které
znečišťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.
Když ale obětujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu,
nejenže přírodu neznečišťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy
pro výrobu nových produktů.
Sběrných míst je v Česku už přes dvacet tisíc. Asi nejznámější
jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získává odevzdávání baterií v obchodech. Nejbližší sběrné místo najdete na interaktivním vyhledávači
http://mapa.ecobat.cz/.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Pět rudých růží pro muzeum

Město bude mít vlastní med

O včelník pečuje pracovník radnice Jiří Schindler.
Foto: Marie Machková

Naše město má své včely. Do včelníku v lesoparku na Skalkách
byly na konci června umístěny tři úly s přibližně sto padesáti tisíci
včel. Starat se o ně bude pracovník odboru životního prostředí, který
bude také stáčet med.
„S nápadem, aby si město pořídilo vlastní včelstva, přišli během
zimy zdejší včelaři v čele s Karlem Starůstkou. Náklady na jeho realizaci nebyly příliš vysoké, pohybují se okolo šedesáti tisíc korun.
Získat bychom mohli až osmdesát kilogramů medu,“ řekl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Dřevěný včelník byl umístěn do nedávno zbudovaného lesoparku
na Skalkách. „Tady mají včely vše, co k životu potřebují. Sluneční
teplo, vodu v nedaleké studánce a potůčku, vzduch a dostatek
potravy z kvetoucích lip, lísek a dalších stromů,“ uvedl Jiří Schindler
z odboru životního prostředí, jemuž ke správě městských lesů přibude
i péče o včely.
První medobraní mělo proběhnout v závěru července. „Pro med
ještě hledáme vhodné označení s vazbou na Nový Jičín. Rádi bychom
ho prodávali jako místní produkt v Návštěvnickém centru a dávali jako
dárek významným hostům a delegacím, například z našich partnerských
měst,“ doplnil Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí

Pozor na podomní prodejce!
Výroční cenu Pěti rudých růží za významný přínos k rozvoji
etnografie získalo Muzeum Novojičínska. Prestižní ocenění mu
na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici udělila Česká
národopisná společnost za ideové ztvárnění a přípravu výstavy
Kopřiva v příborské pobočce muzea. Výstava připomněla zapomenutou textilní surovinu, využívanou od pravěku do minulého
století. Ve dvou sálech mohli návštěvníci zhlédnout pestrý obraz
zužitkování kopřivy dvoudomé na příkladech rekonstrukcí archeologických nálezů i autentických artefaktů z osmnáctého až dvacátého století, pocházejících ze sbírek pětadvaceti muzeí. Přípravě
výstavy předcházel rozsáhlý výzkum v Česku i zahraničí. Jeho
cílem bylo zdokumentovat sbírkové předměty z kopřivového vlákna a následně je v ucelené podobě představit široké veřejnosti.
Text: Monika Chromečková, foto: Petra Vidomusová

Komise jednala ve Straníku
Jako „výjezdní“ pojali členové sociální komise rady města své jednání na konci prvního pololetí. V městské části Straník si prohlédli
azylový dům pro matky s dětmi, poté navštívili Klub seniorů, kde jim
předsedkyně Ludmila Olbrichová představila jeho bohatou činnost.
Jaroslav Kotas, předseda komise
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Před podomními prodejci varují sociální odbor zdejší radnice
a městská policie. Přestože v našem městě už tři roky platí zákaz
nevyžádaného podomního a pochůzkového prodeje a poskytování
služeb, opět se zde objevili nekalí obchodníci. A zaměřují se na nejzranitelnější skupinu obyvatel – na seniory a duševně nemocné lidi.
Základní radou je nezvaným prodejcům neotevírat a ihned volat na
číslo 156, bezplatnou linku městské policie.
„Sociální organizace nás upozornily, že do Loučky pravidelně přijíždí
auto, jehož osádka obchází domácnosti seniorů a lidí s psychickými
obtížemi a nátlakovým způsobem jim vnucuje zprostředkování dodávek elektrické energie, plynu nebo přeregistraci u zdravotní pojišťovny,“
uvedla Daniela Susíková ze sociálního odboru městského úřadu.
Kontrola dodržování tržního řádu se neobejde bez spolupráce
s občany. „Prosíme, aby v případě obtěžování podomními prodejci
nebo porušení tržního řádu informovali městskou policii na bezplatném telefonním čísle 156, případně obecní živnostenský úřad,“
doplnila Susíková. Pokud občan s podomními prodejci smlouvu
uzavře, může se obrátit na Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, působící také v Novém Jičíně.
Město před třemi lety spustilo projekt Sebevědomý senior, v němž
nabízí starším lidem kurzy sebeobrany, přednášky, besedy a odbornou
pomoc. „Pravidelně upozorňujeme na rizika, která už při otevření
dveří bytu nebo podpisu smlouvy hrozí. Přesto je nutné tuto problematiku neustále osvětlovat,“ řekl ředitel městské policie Jiří Klein.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Domov Duha je Dobrou duší

Mladé umění napříč hranicemi

Domov Duha získal titul Dobrá duše za výjimečnou dobrovolnickou
pomoc v roce 2016. Vyhlášení výsledků pátého ročníku stejnojmenného projektu, jehož cílem je ocenit dobrovolníky a motivovat instituce
k vytváření podmínek pro jejich činnost, se uskutečnil v pražském
klášteře Minoritů svatého Jakuba.
Dobrovolnickou činnost zajišťuje Domov Duha s podporou našeho
města a pod záštitou dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku
od roku 2011. Za tuto dobu zde působilo čtyřiašedesát dobrovolníků,
kteří věnovali uživatelům 3 360 dobrovolnických hodin, tedy více než
140 dní. Ocenění patří všem dobrovolníkům a „dobrým duším“, které
do našeho domova docházely, docházejí nebo v budoucnu doplní
řady těch, kteří chtějí pomáhat a být nablízku potřebným lidem.
Dana Jančálková, ředitelka

První prázdninový týden strávili mladí výtvarníci ze zdejší základní
umělecké školy v německém partnerském městě Ludwigsburgu.
Během projektu Erasmus+ se svými vrstevníky z velšského Caerphilly,
hostitelského Ludwigsburgu a dětmi uprchlíků ze Sýrie, Íránu,
Afghánistánu a dalších zemí pracovali ve třech výtvarných dílnách.
V dílně velšské mediální umělkyně Tracey Moberly se věnovali
fotografii a tvorbě blogu. Německý výtvarník Egmont Pfanzer se
s dětmi zaměřil na objektovou tvorbu. V jeho dílně vytvořili také
desetimetrovou stěnu s graffiti, jež posloužila jako molo pro závěrečnou show. Na ní se představily práce všech zúčastněných, fotografie byly převedeny do velkoplošných vlajek dvanácti národů.
Autoři sami na sobě předvedli malované papírové šaty nesoucí
jejich osobní vzkaz o tom, kým jsou. Šaty z japonského papíru
vznikly pod vedením Lady Poulové. Za významné podpory města
Ludwigsburgu se zrodila mimořádná akce, díky níž mohli společně
pracovat a poznávat se mladí lidé z celého světa. Více informací
na https://yourope-yourope.tumblr.com/.
Lada Poulová, učitelka

Děti ukázaly, co umějí
Letošní zábavná show s názvem Ukaž, co umíš, kterou každoročně
pro rodiče a své přátele pořádá Základní a mateřská škola Dlouhá,
měla podtitul Něco končí a něco začíná. To proto, že se s námi loučí
ředitel Ladislav Pospěch a jeho zástupkyně Jana Maloušková. Děti
tedy vystupovaly nejen pro své rodinné příslušníky a spolužáky, ale
také pro ně.
Ke stálicím školní scény patří tanec na tyči zvaný pole dance, bublinová
show či švihadlový tým Between sklízející úspěchy po celém Česku.
Estráda se neobešla ani bez dětí z mateřské školy, sympatických tanečnic
standardních a latinsko-amerických tanců nebo bez zpěváčků ze školního
sboru Dlouháček. K novinkám patřil stále populárnější sport parkour,
dále step, sólový zpěv a mnoho dalších líbivých vystoupení, v nichž žáci
odhodili ostych a předvedli svůj talent.
Gabriela Šustalová, učitelka

Na náměstí a v pohybu
Ve výtvarných dílnách mladí lidé uplatnili svou kreativitu. Foto: Lada Poulová

S Mozaikou v podmořském světě

Pod názvem Škola v pohybu představili žáci Základní školy
Komenského 68 na Masarykově náměstí část své veleúspěšné
akademie, která proběhla začátkem května v Beskydském divadle.
Jednotlivá taneční čísla postupně dostávala do varu publikum,
které se shromáždilo pod pódiem a skandovaným potleskem
oceňovalo umění dětí. Na závěr si žáci devátých ročníků připomněli
své první vystoupení na školní akademii a zopakovali taneční
číslo, s nímž vystupovali před devíti lety coby tehdejší prvňáčkové.
Text a foto: Zdeněk Stanislav
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Podmořský svět skrývá plno krás! A co teprve, když se za jeho
tajemstvím vydají úžasné děti a stanou se těmi nejlepšími průzkumníky a ochránci všeho, co v mořských hlubinách žije? To
vše a ještě mnohem více zažily děti na příměstském táboře v rodinném centru Mozaika. Zkoumaly podmořský život, vytvářely mořské příšery, zúčastnily se i mistrovství světa ponorek, ale hlavně
zažily spoustu legrace, dobrodružství a našly nové kamarády.
Text a foto: Zuzana Rosová
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„Bezpečné“ vítání prázdnin

Dětské obličeje rozzářily štětce šikovných malířek.

Foto: Josef Indrák

Krásné přivítání prázdnin připravily dětem prvního července osadní
výbor, Sbor dobrovolných hasičů a Sportovní klub ve Straníku. Program odstartovalo nevšední Cyklozápolení. Trať okolo městské části
prověřila fyzickou kondici i zručnost a důvtip školáků. Pro menší
děti s odrážedly byla připravena trasa na hřišti.
O prevenci se postarala městská policie. Děti vyslechly přednášku
a poté si prohlédly techniku a vybavení strážníků. Lekci zdravovědy
vedl lektor Vojtěch Burda. Získané informace si mohl každý prakticky
vyzkoušet na cvičných figurínách. Po následném požárním cvičení
hledali místní hasiči nové mladé talenty. Postavili pro děti překážkovou
dráhu, kterou nakonec probíhal nejeden statečný tatínek.
Po celou dobu mohly děti dovádět ve skákacím hradu se skluzavkou a vyzkoušet rally trenažer se skutečným závodním autem.
Na rožni voněly grilované makrely a opékaly se špekáčky. Počasí
přálo, a tak si všichni mohli první prázdninový den vychutnat a z vydařené akce si odnést pěkné vzpomínky.
Josef Indrák

Open Mic. Z Galerky na zahradu
Cyklus pěti večerů s názvem Open Mic v klubu Galerka vyvrcholí
stejnojmenným festivalem, který se uskuteční 25. a 26. srpna v zahradě restaurace Nové Slunce. „Bude to odměna pro ty, kteří dokáží
na sobě pracovat a našli odvahu postavit se na pódium vedle profesionálů. Zároveň dodržíme myšlenku Open Mic a umožníme komukoliv, aby se přihlásil a ukázal, co umí,“ prozradil dramaturg Martin
„Miki” Zábranský.
Festival nabídne muziku od osmdesátých let po současnost. Zazní
folk, blues, funk, alternativa a kousek rocku. Mezi účinkujícími budou
například Pavlína Jíšová, David Stypka, René Souček, Adéla Jonášová a další. „Zcela jistě to nebude multižánrový festival a některá
vystoupení budou možná vyžadovat trochu soustředění. Snažili jsme
se ale poskládat program tak, aby se nikdo nenudil. Mysleli jsme
i na rodiče s dětmi,“ doplnil Zábranský.
Páteční vstupné činí 90 korun, sobotní 220 korun, zvýhodněná vstupenka na oba dny přijde na 170 korun. Předprodej potrvá do 25. srpna.
Novojičínský zpravodaj

Tyršováci poznávali Polsko

Třítýdenní stáží osmi žáků oborů Ekonomika a podnikání, Grafický
design a Prodavač ve francouzském partnerském městě Épinal ukončila Educa – Střední odborná škola celoroční projekt Erasmus+, zaměřený na získávání odborných a jazykových znalostí v zemích Evropské
unie. Předtím zdejší studenti zamířili na stáž do slovenského Lučence.
Loni na podzim deset žáků oboru Cestovní ruch pobývalo v anglickém
Porthsmouthu, kde pracovali v hotelu, cestovní kanceláři a informačním
centru. Osm jejich spolužáků z oboru Ekonomika podnikání letos v dubnu získávalo zkušenosti na úřadech, administrativních odděleních podniků a firem v anglickém Plymouthu. Mimo to Educa zajistila pracovní
místa pro žáky odborných škol z Épinalu a Lučence.
Šárka Nedělová, koordinátorka projektu

Tradiční studijně poznávací zájezd do Polska pro žáky osmého
a devátého ročníku uspořádala v závěru školního roku Základní
škola Tyršova. První den jsme si v Parku Miniatur ve vesnici Inwald
prohlédli modely polských i světových památek. Odpoledne nás
čekala prohlídka koncentračního tábora v Osvětimi a OsvětimiBřezince (na snímku). Dověděli jsme se, jak a proč byl založen,
jak vypadal pracovní den vězňů a co se odehrávalo za ostnatými
dráty koncentráku, v němž podle odhadů zahynuly více než tři
miliony lidí. Následující den jsme se seznámili s historií a památkami
Krakova. Odpoledne jsme strávili v Solných dolech ve Věličce,
zapsaných v seznamu světových památek UNESCO. Prošli jsme
tři a půl kilometru dlouhou trasu se sochami historických i mýtických
postav, vytvořených z kamenné soli. Poslechli jsme si pověst
o vzniku dolu a prohlédli si klenuté síně, kaple i podzemní jezero.
Text: Libuše Svobodníková, foto: Rudolf Balon

Den pro dětský úsměv

Škola žije i o prázdninách

Deváté setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje se uskuteční v sobotu
2. září v Mořkově a Novém Jičíně. Začátek bude v 8 hodin ve
Společenském domě v Mořkově, kde vystoupí Vladimír Hron,
Heidi Janků a další účinkující. Děti se mohou těšit na celodenní
zábavně vzdělávací akci se super programem – soutěžemi, besedami o drogách a šikaně, diskotékou, tombolou, kolem štěstí,
návštěvou kulturní památky, projížďkami kočárem, simulátorem
Formule 1, vystoupením siláka Jula a přítomností Shreka, Mimoně
a jiných pohádkových hrdinů. Od 17:30 hodin bude program
pokračovat v novojičínském Středisku volného času Fokus vystoupením Vladimíra Hrona a jeho hostů. Vstup na akci bude volný.

I když žáci opustili na dva měsíce školní lavice, v Základní škole Komenského 68 je stále živo. Na prvním stupni pokračuje třetí etapou rekonstrukce elektroinstalace, oprava oken a vybavení tříd novým nábytkem.
Někteří členové pedagogického sboru se účastní takzvaných letních
škol, kde prohlubují své znalosti a dovednosti a získávají informace
o nových trendech ve vzdělávání žáků. S našimi pedagogy se lze
setkat na Letní škole Hejného metody pro první a druhý stupeň, která
se v naší škole vyučuje od prvního ročníku, a Letní škole moderních
učitelů, určené aktivním učitelům, inovátorům a těm, kteří se nebojí
nových věcí v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Všechny uvedené aktivity mají jediný cíl – připravit školu pro nový
školní rok.
Zdeněk Stanislav, zástupce ředitelky

S Erasmem za zkušenostmi

Novojičínský zpravodaj
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Lidé si užívali Pivobraní
Pivovarnictví má v našem městě dlouholetou tradici. Právo vařit
pivo mělo pětačtyřicet domů, a proto není divu, že Pivobraní pořádáme právě u nás v Novém Jičíně. Zaměřuje se především na malé
rodinné pivovary. Letos se jich na Masarykově náměstí sešla necelá
třicítka. Právem mu tak patří označení největší festival minipivovarů
na severní Moravě. Svá piva a gastronomické speciality nabídla
i zahraniční a partnerská města. „Návštěvníci mohli ochutnat chmelový mok Guido z polského Zabrze, ovocná piva z francouzského
Épinalu, pravou italskou limonádu z Novellary, slovenské sýry z Oravy

a další,“ připomněla pořadatelka Radka Bobková. Letošní pátý ročník
přilákal na náměstí tisíce lidí, kteří vypili přes sto hektolitrů piva.
Lákadlem byl i bohatý kulturní a doprovodný program. Pódium večer
patřilo Janku Ledeckému a kapelám Wohnout a UDG, odpoledne
se návštěvníci mohli zúčastnit pivní soutěže. Nejen na děti čekaly
simulátor motocyklu, třpytivé tetování nebo divoká klobása rodeo
wurst. Další zvláštností byly ekologické vratné kelímky, které budou
festival provázet i v dalších letech.
Kristýna Zetková, Návštěvnické centrum

Foto: Marie Machková, Lenka Malinová a Návštěvnické centrum
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Chráněné části přírody a krajiny na Novojičínsku (5)

Přírodní památka Prameny Zrzávky
V tomto rozlohou nevelkém chráněném území je předposlední
zastavení Naučné vlastivědné stezky Františka Palackého, vedoucí
z Nového Jičína na vlakové nádraží v Hostašovicích. Jeho součástí
je rekreačně-společenský areál, zejména v letním období využívaný
občany okolních obcí i příležitostnými návštěvníky.
Prameny Zrzávky byly vyhlášeny přírodní památkou v roce 1993
nařízením bývalého okresního úřadu. Chráněné území v nadmořské
výšce od 375 do 395 metrů nad mořem v údolním zářezu jednoho
z pramenných přítoků Zrzávky zaujímá plochu 0,47 hektaru. Protože
pro něj nebylo vymezeno ochranné pásmo, je jím území do vzdále-

Dva sousedící prameny – a z každého vyvěrá jiná voda. Foto: Hana Hůlová

nosti padesát metrů od hranic památky. Slouží k tomu, aby chráněné
území negativně neovlivňovaly rušivé vlivy z okolí.
Důvodem k ochraně se staly tři pramenné vývěry minerálních vod
soustředěné na malé ploše na dvou oddělených stanovištích. Součástí lokality jsou také dochované zbytky přirozených lučních společenstev a navazující mokřadní louky, jejichž vodní režim i vegetaci
ovlivňuje volný rozliv dalšího sirného pramene při okraji silnice.
Dva vydatné prameny rozdílného chemického složení, položené
blízko sebe, jsou přírodní zvláštností. Od železité vody jedné ze studánek dostala Zrzávka své jméno, druhá je známá jako Smradlavka
nebo také Bílá studánka, protože sirné bakterie způsobují bílé zbarvení. Třetí samostatný sirovodíkový pramen se nachází v údolním
žlábku dalšího přítoku zhruba tři sta metrů jihozápadně od předchozích pramenů. Vody říčky Zrzávky tečou přes Hodslavice, Bludovice a Žilinu do Nového Jičína, kde se vlévají do Jičínky jako
pravostranného přítoku Odry.
Přírodní památka je významná i z hlediska botanického a zoologického.
V mokřadních společenstvech rostlin jsou zastoupeny zvláště chráněné
a sledované druhy: prstnatec májový, hlístník (bradáček) vejčitý, suchopýr
úzkolistý, prvosenka vyšší a vzácný druh ze skupiny mechů baňatka
Mildeova. Výsledky sledování obojživelníků a plazů v území v roce 1999
prokázaly výskyt čolka obecného i horského, ještěrky živorodé, ropuchy
obecné, skokana hnědého nebo slepýše křehkého.
Území se rozkládá nad křižovatkou silnice Nový Jičín – Valašské
Meziříčí – Hostašovice a je pro všechny, kdo přicházejí načerpat přírodní vodu, přístupné přes zázemí rekreačního areálu. Dostupnost
lokality je zajištěna také blízkostí autobusového a vlakového spojení
na Nový Jičín, Valašské Meziříčí a přes Veřovice na Frenštát pod
Radhoštěm, Příbor a Studénku.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí

Muž, který říkal pravdu nahlas
Devadesáti let by se 22. srpna dožil Ervín Bártek (1927–2000),
zakladatel a dlouholetý umělecký vedoucí novojičínského Ondráše,
zakladatel a první předseda Klubu rodáků a přátel města Nového
Jičína, čestný občan města. Patřil ke generaci učitelů, kteří svou
profesi brali jako poslání.
Dovedl zaujmout nadšením pro hudbu a zpěv, ale i znalostí historie
a památek rodného kraje, vnímáním jeho přírodních krás. Nadchl
stovky svých žáků, Ondrášovců a učitelů ze všech koutů republiky,
kteří vždy v červenci absolvovali Bártkem založenou a více než dvacet
let vedenou Exkurzní odbornou učitelskou základnu v Novém Jičíně.
Nejvlastnější bylo Bártkovo sepětí s hudbou a zpěvem. Perfektně
ovládal hru na violu, spolu s jinými stál v roce 1970 u zrodu zdejšího
Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského. V roce 1946 po
úspěšných zkouškách na pražskou konzervatoř se rozhodoval o studiu a profesi sólového pěvce. Doba rozhodla jinak.
Svůj talent využil ve prospěch legendárního Pěveckého sdružení
moravských učitelů, kde byl od roku 1946 členem a sólistou a v letech
1965–1969 zástupcem dirigenta. U „Moravských“ získal nejvíce
sbormistrovských zkušeností, stal se soukromým žákem tehdejšího
uměleckého vedoucího, profesora Jana Šoupala.
V rodném městě Ervín Bártek své znalosti a zkušenosti postupně
zúročil ve sborech, které založil a vedl: V ženském sboru Palackého
vyšší školy lidové (1947) a od roku 1951 v Pěveckém sboru „Za mír“,
o pět let později přejmenovaném na Ondráš. S ním dosáhl mnoha
významných úspěchů doma i v zahraničí. Za zásluhy o sborové
umění získal v roce 1996 jako jeden z prvních laureátů nejvyšší ocenění udělované českým sbormistrům, Cenu Bedřicha Smetany.
V Polsku v červnu téhož roku byl jako první cizinec poctěn Cenou
Stanislawa Moniuszky.
Přes všechny úspěchy to Ervín Bártek neměl v životě lehké. Byl
přímý a svou pravdu vyslovoval nahlas. V nepříznivé politické situaci
po roce 1968 tím získával mnoho nepřátel. Byly mu upírány nej-

Novojičínský zpravodaj

vlastnější zásluhy o sbor Ondráš, kterému kvůli uvádění církevních
skladeb takových mistrů jako Bach, Černohorský či Mozart hrozilo
zastavení činnosti. S nadšením proto přivítal demokratické změny
po listopadu 1989.
Jako předsedající okresní komise pro oslavy 400. výročí narození
Jana Ámose Komenského v roce 1992 přispěl zásadní měrou k jejich
úspěšnému a důstojnému průběhu. Při té příležitosti se právě jeho
prostřednictvím podařilo navázat nové kontakty s německým Ludwigsburgem, centrem německých občanů odsunutých z Kravařska
po roce 1945.
V kondolenčním dopise rodině zesnulého rada našeho města zdůraznila jeden z hlavních přínosů Ervína Bártka: velmi významně
přispěl k navázání lidských kontaktů za hranicemi naší země. Plody
těchto přátelských vztahů sklízíme v Novém Jičíně dodnes.
Karel Chobot, Státní okresní archiv

Ervín Bártek na snímku Státního okresního archivu Nový Jičín.
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Padesát let Městské památkové rezervace Nový Jičín
Od roku 1950 bylo jen několik měst
v tehdejší Československé republice
chráněno statutem městské památkové rezervace. Drtivou většinu velmi
hodnotných městských historických
lokalit tehdy ohrožovala nová panelová výstavba. Ke chráněným historickým místům, jakými byly Praha,
Český Krumlov, Planá u Mariánských
Lázní nebo Pelhřimov, se v roce 1967
připojil také Nový Jičín.
Chráněné dědictví
Co je městská památková rezervace a jaký je důvod jejího zřízení? JedOficiální dokument k vyhlášení ná se o vybranou část historického
Městské památkové rezervace
jádra města s dochovanými budovaNový Jičín.
mi nebo jejich soubory a související
Foto: Národní památkový ústav
městskou infrastrukturou, k níž patří
například kašny, sousoší či jednotlivé sochy. Vždy jsou to území
a stavby bez výrazněji rušivých stavebních zásahů z nové doby,
které je proto po podrobném umělecko-historickém průzkumu potřeba zachovat.
Chráněny jsou nejen jednotlivé stavby, ale i historický půdorys,
urbanistická struktura, panorama a podobně. V bývalém Československu byly městské památkové rezervace po druhé světové válce
vyhlašovány výnosem Ministerstva školství a kultury na základě
zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. V České republice
jsou vyhlašovány nařízením vlády podle zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči.
Klenot památkovou rezervací
Architektonický klenot severní Moravy – těmito několika slovy lze
charakterizovat historické jádro města Nového Jičína, které bylo
18. ledna 1967 vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci. Jejímu
vzniku předcházel podrobný stavebně-historický
a dokumentační průzkum, který provedl tým
odborných pracovníků Státního ústavu pro
rekonstrukci památkových měst a objektů (zkráceně SÚRPMO) pod vedením nestora památkové péče PhDr. Dobroslava Líbala z Prahy. Za
naše město se v této záležitosti angažovali tehdejší tajemník městského národního výboru Jan
Reich a ředitel vlastivědného ústavu Jaroslav
Nestor památkové Štindl.
péče Dobroslav Líbal.
„Dne 18. ledna 1967 prohlásil ministr školství
Foto: Muzeum Novo- a kultury profesor Dr. Jiří Hájek podle § 4,
jičínska
odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách a podle § 1 odst. 1 vyhl. Ministerstva školství a kultury číslo
181/1959 Ú. l. o památkových rezervacích historické jádro města Nového
Jičína za památkovou rezervaci. Současně stanovil, že účelem tohoto prohlášení je zabezpečit této části města
zvýšenou ochranu, jakožto jedinečnému historickému a uměleckému
dokladu vývoje architektonické tvorby,
který se zachoval v hodnotách urbaPlán Městské památkové rezer- nistických a stavebních, ukazujících
vace Nový Jičín z roku 1967. Foto: jednotnou renesanční výstavbu města
Státní okresní archiv Nový Jičín i jako hmotného dokladu společen-

ského života v minulosti, a zajistit uplatňování péče o jeho zachování,
konzervaci a obnovu v rámci naší socialistické výstavby tak, aby jako
organická součást nového životního prostředí sloužil kulturním a hospodářským potřebám pracujících. Obvod této památkové rezervace
je vymezen hranicí probíhající od náměstí Čs. armády, ulicemi Tyršovou, Nikose Belojanise a Sokolovskou.“
V návaznosti na vznik Městské památkové rezervace Nový Jičín
se ve dnech 25. až 28. června 1969 uskutečnilo v Novém Jičíně a ve
Štramberku „Symposium k městským památkovým rezervacím Nový
Jičín a Štramberk“ za účasti předních odborníků na památkovou
péči a ochranu přírody. Přednášková část se uskutečnila v nově
upraveném Rytířském sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
Zásadní referáty o městské památkové rezervaci, jejím průzkumu,
asanaci a rekonstrukci historického jádra a realizaci památkových
úprav přednesli Dr. Jaroslav Wagner, Dr. Dobroslav Líbal, akademický
architekt Lubomír Reml a tehdejší náměstek předsedy okresního
národního výboru Jan Reich. Mezi řečníky se prezentoval také mladý
nadějný muzejní archeolog PhDr. Emanuel Grepl.

Novojičínská konference o městských památkových rezervacích v roce 1969.
Foto: Muzeum Novojičínska

Obraz živé historie
Historie městské památkové rezervace v posledních padesáti
letech byla přímo propojena s děním ve městě. Ať již to byly oslavy
1. máje, příjezdy významných osobností, demonstrace nebo velkolepé
městské slavnosti, které od počátku devadesátých let minulého
století každoročně spojují historii našeho města s jeho památkovou
podstatou. I přesto, že Městská památková rezervace Nový Jičín
utrpěla za svou existenci několik drastických stavebních zásahů,
podařilo se do dnešních dnů historické jádro zachovat celistvé. V roce
2001 byl Nový Jičín dokonce vyhlášen Historickým městem roku.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Náměstí v Novém Jičíně v roce 1966. Foto: Muzeum Novojičínska

U příležitosti padesátého výročí vyhlášení městské památkové rezervace bude v průběhu městských slavností v sobotu 9. září
v prostorách auly zdejší radnice otevřena výstava, která bude veřejnosti přístupná do 29. září.
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Letecké neštěstí v Hůrce
Čtyřiadvacátý srpen 1964 se stal osudným vojenskému dopravnímu letounu Iljušin 14. Toho dne dopoledne odstartoval z letiště
v Přerově. Cílem bylo letiště v Mošnově, kde stroj měl svůj „domov“.
V přerovských leteckých opravnách na něm provedli větší údržbu.
Posádka se již těšila na návrat domů. Společně s jejími členy nastoupili na palubu také vojáci v záloze, kteří ukončili v Přerově vojenské
cvičení. Také oni se těšili na brzké shledání s rodinou. Právě onen
spěch způsobil, že piloti porušili zákaz letu v nepříznivých povětrnostních podmínkách.
Osudný kopec
Tehdy v sobotu bylo mimořádně nezvyklé počasí. Vítr sice vanul
ze severního směru rychlostí pouhé tři metry za vteřinu, dohlednost
byla okolo pěti kilometrů, ale spodní hladina mraků byla jen zhruba
sto až dvě stě metrů. Kopec Hůrka byl ale zřejmě téměř zahalen do
mračen.

znání znetvořených nárazem a ohněm. Po nějaké chvíli přijeli
civilní hasiči a ptali se, co mají dělat. „Podívejte se, zdali náhodou
někdo nežije,“ odpověděl jsem. Ale všichni byli bohužel mrtví –
posádka letounu IL-14 i skupina vojáků základní služby a důstojníků v záloze.
Později jsem se dověděl, že iljušin byl v přerovských opravnách
a letěl do Mošnova. Na Starojicku bylo zhoršené počasí a posádka
se snažila letět pod nízkými mraky. Letouny po opravě nesměly uskutečnit první let za ztížených podmínek a posádka chtěla doletět. Už
byla blízko Mošnova. Milan tam naštěstí nebyl, zato jiný kamarád
z mého ročníku, se kterým jsem sloužil v Bratislavě...“
Už jen pomníček...
O zbudování pomníčku v Hůrce se zasloužil Petr Okáč. V době
leteckého neštěstí mu bylo osmnáct let. Byl jedním z prvních, kteří
jeho následky viděli několik minut poté. Za týden nastupoval Petr
Okáč do leteckého učiliště v Košicích. Později se stal vojenským
letcem. Po roce 1989 sloužil také na letišti v Mošnově, kam ztroskotané letadlo patřilo.
Petr se stal předsedou 18. pobočky Svazu letců. Jejím úkolem
je hájit zájmy letců a propagovat letectví na veřejnosti. Veden
silným zážitkem takřka přímého účastníka následků katastrofy
a z vnitřních, stavovských pohnutek, zorganizoval postavení důstojného pomníčku obětem nehody. Myšlence zbudovat pomníček
byli nakloněni jeho nadřízení velitelé, příslušní funkcionáři ve střediskové obci Jeseník nad Odrou, činovníci místního občanského
výboru i dobrovolných hasičů. Díky nim i občanům Hůrky se záměr
podařil.

Šipka na graficky upraveném snímku ukazuje přibližné místo nárazu.
Foto: Jaroslav Bělík

Po osmi minutách letu pilot najednou, na vzdálenost několika
desítek metrů, spatřil před sebou stromy lesa. Bylo pozdě! Letoun
už kosil stromy před hřebenem Hůrky. Pilot přesto, ve snaze nenarazit
přímo do země, potáhl výškové kormidlo. Zvednutí způsobilo, že
letadlo přeťalo statné stromy i na hřebenu v pěti metrech jejich výšky,
ale přece jen se přehouplo přes hřeben kopce.
Stromy v osudném místě byly přelámány v šířce rozpětí křídel
letounu, to je zhruba jednatřicet metrů. Náraz zbrzdil letadlo natolik,
že dopadlo pod kopcem na pastvinu, blízko hospodářských budov
zemědělského družstva. Tam se roztříštilo a v plamenech uhořela
celá posádka i všichni cestující. Místo katastrofy jsem na kopci
navštívil o týden později. Podle roviny zkosených stromů bylo vidět,
že stroj byl ve chvíli nárazu v mírném levém náklonu.
Pamětník vzpomíná
Na den letecké katastrofy zavzpomínal před léty písemně můj
spolužák Dušan Schneider: „Jednou jsem přijel na návštěvu rodičů
do Starého Jičína. Druhý den ráno jsem si trochu poležel, když maminka najednou přišla a vzrušeně oznamovala, že u Hůrky, což byla nedaleká vesnička s bývalým plachtařským střediskem, spadlo dopravní
letadlo. Zprávu telefonovali na starojický národní výbor, maminka
tam zrovna pracovala ve funkci matrikářky. A prosila mne, ať se tam
zajedu podívat.
Popravdě řečeno, nijak moc se mi nechtělo. Ale nakonec mě přesvědčila poukazem na to, že by mezi posádkou letounu mohl být
Milan Holička, můj bývalý žák z Hradce Králové, a tedy už i blízký
přítel. Sloužil v Mošnově u dopravního pluku. Tak jsem vytáhl auto
a jel. Brzy jsem našel místo katastrofy. Na louce upravené jako pastvina
s kůly a dráty, v těsné blízkosti stavení v obci Hůrka se mi zjevila apokalypsa.
Překvapilo mě, že jsem tam byl úplně sám, sám u rozházených
trosek roztříštěného letadla, sám u mrtvých těl až hrůzně a k nepo-
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Pomníček obětem letecké havárie v Hůrce.

Foto: Jaroslav Bělík

Petr měl radost, neboť to považoval za splacený dluh pozůstalým
obětí největší letecké katastrofy, která se udála u československého
vojenského dopravního letectva. Tehdy tam zahynulo deset lidí –
pět aktivních letců a stejný počet vojáků-záložáků, kteří končili v Přerově cvičení a vraceli se domů.
Slavnostní odhalení pomníčku se uskutečnilo šestadvacet let po
katastrofě – na Den letectva v září 1990. Hlavním řečníkem byl Petr
Okáč. Pro tento pietní okamžik byl zorganizován také několikerý
přelet čtyř dopravních letounů a několika strojů z okolních aeroklubů.
Pomníček není postaven přesně na místě dopadu letounu, jak se
píše na pamětní desce. To se stalo zhruba tři sta metrů jihozápadním
směrem. U cesty je pomníček postaven pro snadnější dostupnost
vzpomínkového symbolu.
Poděkování za spolupráci na přípravě textu patří vojenským pilotům
Petru Okáčovi a Dušanu Schneiderovi, in memoriam.
Jaroslav Bělík, člen Klubu rodáků města Nového Jičína

9

Srpen 2017

Velká válka v novojičínském tisku – srpen 1917
Srpen 1917 pokračoval poklidným tempem předchozího měsíce,
jak jen za panujících válečných podmínek bylo možné. RakouskoUhersko vyjednávalo o výměně válečných zajatců s Francií, Ruskem
a Itálií, aby se alespoň ranění a nemocní mohli uzdravovat blíže svých
rodin a přátel. Blízcí osmnácti- až dvacetiletých vojáků byli prostřednictvím tisku vyzýváni, aby omezili nebo úplně ustali v zasílání tabákových výrobků mladíkům na frontu, protože se u nich po nadměrném
užití nikotinu projevují srdeční a nervové potíže. Obdělávání půdy
a odvádění dodávek kontrolovali žňoví inspektoři.
Smrt velikána
Všechny ale ohromila zpráva o úmrtí
jedné z nejvýraznějších postav hospodářského a kulturního života města.
C. a k. dvorní dodavatel klobouků,
nositel Řádu železné koruny III. třídy
a čestný občan města August Hückel
starší zemřel po krátké nemoci ve věku
osmdesáti let.
S jeho osudem byl spojen kus dějin
Nového Jičína. Coby spolumajitel jednoho z největších podniků v okolí, který těsně před začátkem války
Zpráva o Hücklově smrti všechny zaměstnával až tři tisíce dělníků, se
ohromila.
v posledních padesáti letech zásadně
Foto: Státní okresní archiv
podílel na rozkvětu města. Solidní
výdělky zaměstnanci utráceli ve městě
a tím podporovali místní řemesla a obchod.
I při stavbě svých obytných vil spolu s bratrem Johannem podpořili
domácí řemeslníky, aby ukázali jejich zručnost a schopnost vytvořit

kvalitní hodnotné výrobky v moderním stylu podle nejnovějších
postupů. Po začátku války byla pro zaměstnance firmy J. Hückel’s
Söhne zavedena válečná kuchyně, aby ušetřili na špatně dostupných
potravinách. A ještě týden před svou smrtí August Hückel poukázal
značnou částku na vánoční dárky pro místní sirotky.
Na poslední cestě
V den pohřbu byly ulice plné lidí, kteří se s touto velkou osobností
přišli naposledy rozloučit. V potemnělém domě smutku se stěnami
potaženými černým suknem se u otevřené, svícemi osvětlené rakve
s bohatou květinovou výzdobou se svým otcem, dědečkem, bratrem,
švagrem a strýcem rozloučila rodina. Čestnou stráž drželi úředníci,
starší mistři podniku a blízcí spolupracovníci zesnulého.
Ve čtyři hodiny odpoledne již uzavřenou ověnčenou rakev vykropil
městský farář P. Weigel a přes schůdky u verandy byla vynesena
ven. Bylo to také vůbec poprvé, kdy byl z vil vynášen nebožtík. Smutečního zástupu se účastnily všechny orgány veřejné správy, úředníci
a obecní zastupitelé. V čele průvodu šlo dělnictvo, poté děti z nadačního sirotčince a spolky veteránů, rezervistů, dobrovolných hasičů
a další s prapory, následovány dvěma vozy s věnci.
Tak došel předlouhý smuteční průvod k rodinné hrobce na místním
hřbitově, kde byl obřad dokončen. O týden později byly zveřejněny
podrobnosti z poslední vůle Augusta Hückla, v níž mimo jiné odkázal
nemalé částky svým dělníkům, zaměstnancům a dobročinným spolkům.
Jeho příkladu následovali další lidé a až do konce srpna se v novinách pravidelně objevovaly zprávy, že při vzpomínce na zesnulého
některý z příbuzných nebo členů místní společenské elity věnoval
peníze na dobročinné účely.
L. R. M. Chobotová, Státní okresní archiv

Těšíte se na Slavnost města? Už brzy se na ní uvidíme!
Vzpomínka na slavného Laudona

Dopravní omezení

Nový Jičín uspořádá 8. a 9. září již počtyřiadvacáté svou městskou
slavnost. Letošní ročník je věnován 300. výročí narození Ernsta
Gideona von Laudona. Jeho dobu nastíní ukázka historické bitvy
na Bochetě, výstava v Radničním sklípku nebo přehlídka historických
vojsk na Masarykově náměstí.
Uskuteční se také řada koncertů. V pátek vystoupí na Masarykově
náměstí například Václav Neckář se skupinou Bacily, v sobotu bude
hlavní čas patřit Vojtěchu Dykovi s kapelou B-Side Band. Slavnost
rovněž připomene dobu baroka, zdejší cechy. Expozice na radnici
zmapuje padesát let od vyhlášení městské památkové rezervace
a deset let partnerství s francouzským městem Épinal.
Hlavní postavou však bude slavný vojevůdce Marie Terezie. Na
oficiální pozvání radnice přijede do Nového Jičína 51 členů rakouské
šlechtické rodiny Loudonů, potomků slavného vojevůdce. „Laudon
není jen vojevůdce, je to i osoba lidově známá a při vší úctě k novojičínským rodákům, nikdo jeho věhlasu nedosahuje,“ řekl Petr
Orság, ředitel Městského kulturního střediska a organizátor slavnosti.
Součástí městské slavnosti bude den otevřených dveří kulturních
památek. Pro veřejnost se po více než deseti letech otevře Radniční
sklípek. „Dříve vyhlášená vinárna je dnes významným prvkem historie
Nového Jičína, a přestože se na ní podepsal čas a potřebuje rekonstrukci, stále má své kouzlo. My se pokusíme do tohoto ponurého
a nepřívětivého prostředí přenést zobrazení vojenského a společenského života Laudonovy doby,“ dodal Orság.
Program slavnosti se bude odehrávat opět nejen na Masarykově
náměstí, kterým již v obvyklé časy budou procházet kostýmované
průvody, ale také v Žerotínském zámku, na baště, na Bochetě a v parku u zámku.
Program slavnosti bude vložen do zářijového čísla Novojičínského
zpravodaje.

Slavnost si vynutí omezení dopravy v centru města. V pátek
8. září od 18 do 22:30 hodin a od soboty 9. září od 6 hodin do neděle
10. září do 12 hodin bude zakázán vjezd na Masarykovo náměstí.
Od pátku 8. září od 16 hodin do soboty 9. září do 24 hodin bude
zcela uzavřeno parkoviště u tržnice Na Valech.
V sobotu 9. září od 10:30 do 13:30 hodin bude zcela uzavřena
komunikace v ulici B. Martinů, protože na Bochetě bude probíhat
ukázka historické bitvy.
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Kino bude půjčovat kostýmy
Kino Květen se před městskou slavností stane půjčovnou kostýmů.
Historické oděvy tady budou půjčovat od 5. do 7. září, vždy od
14 do 17:30 hodin. Vchod do dočasné provozovny bude z Havlíčkovy
ulice. Půjčování bude bezplatné, pouze se bude vybírat záloha
200 korun, která bude při předání dobového šatu zpět do půjčovny
majiteli vrácena. Kostýmy bude možné vrátit v sobotu 9. září do
17 hodin na Staré poště na náměstí.

Šijte kostýmy, můžete vyhrát!
Radnice vyhlásila soutěž o nejoriginálnější dětský kostým, předvedený a oceněný na Slavnosti města. Základní podmínkou je, aby
šaty nebyly z půjčovny. Přihlásit se může každý návštěvník akce,
mladší 15 let. Doma vyrobené modely bude hodnotit porota. Tři nejúspěšnější soutěžící získají finanční odměnu a drobné dárky.
Registrace bude probíhat v den slavnosti, tedy v sobotu 9. září
od 13 do 15 hodin na vyznačeném místě na Masarykově náměstí,
tentýž den proběhne i vyhlášení výsledků. Protože soutěžit budou
děti, bude k jejich zápisu nutná přítomnost zákonného zástupce.
Připravila: Marie Machková
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Předplatné 2017 /2018
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 Antonína 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 – Radošínské naivní divadlo 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
JÁJA A PÁJA – Divadlo Radost Brno
O KVĚTUŠCE, ZAHRÁDCE A BABICI ZIMICI – Slovácké divadlo Uherské
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
Připravujeme:
■ Úterý 12. září v 19 hod. • Jaroslav Foglar: RYCHLÉ ŠÍPY • Legendární představení Slováckého divadla.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET • Pondělí 31. července
v 17 hod. 2D dabing • Čtvrtek 3. srpna ve 20 hod. 2D titulky • Pátek
4. srpna v 17 hod. 3D dabing • Akční podívaná z nejpodivuhodnějšího
vesmíru. Sci-fi, 129 min.
■ BABY DRIVER (MFF Karlovy Vary) • Pondělí 31. července ve
20 hod. • Úterý 1. srpna v 17:30 hod. • Středa 9. srpna v 17:30 hod.
• Mix akce, muzikálu a komedie. Akční krimi, 112 min., titulky.
■ DUNKERK • Úterý 1. srpna ve 20 hod. • Středa 2. srpna
v 17:30 hod. • Úterý 8. srpna ve 20 hod. • Pátek 11. srpna ve 20 hod.
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• Úterý 15. srpna ve 20 hod. • Válečné drama o evakuaci obklíčených
vojáků z pláží Dunkerku na jaře 1940. Historické drama, 107 min., titulky.
■ SVĚT PODLE DALIBORKA (MFF Karlovy Vary) • Středa 2. srpna
ve 20 hod. • Pondělí 7. srpna ve 20 hod. • Tragikomická sonda do
života dnešního českého neonacisty. Dokument, 112 min., česky.
■ SPIDER-MAN: HOMECOMING • Čtvrtek 3. srpna v 17 hod.
2D dabing • Úterý 8. srpna v 17 hod. 3D dabing • Pavoučí superhrdina
Peter se vrhá do nového dobrodružství pod dohledem nového učitele
Tonyho Starka. Akční dobrodružný, 130 min.
■ ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI • Pátek 4. srpna – neděle 6. srpna
ve 20 hod. • Agentka MI6 je během studené války vyslána do Berlína,
aby vyšetřila vraždu svého kolegy. Akční mysteriózní thriller, 115 min.,
titulky.
■ JÁ, PADOUCH 3 • Sobota 5. srpna – neděle 6. srpna v 17:30 hod.
• Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníci se vracejí
v novém dobrodružství. Animovaná komedie, 96 min., dabing.
■ PĚKNĚ BLBĚ (MFF Karlovy Vary) • Středa 9. srpna ve 20 hod. •
Nejvtipnější love story letošního roku. Komedie, 119 min., titulky.
■ EMOJI VE FILMU • Čtvrtek 10. srpna – pátek 11. srpna
v 17:30 hod. • Sobota 12. srpna v 17:30 hod. 3D • Neděle 13. srpna
- pondělí 14. srpna v 17:30 hod. • Neděle 20. srpna v 17:30 hod. •
Výprava do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. Animovaná komedie,
91 min., dabing.
■ VÁLKA O PLANETU OPIC • Čtvrtek 10. srpna ve 20 hod. • Caesar
nastupuje na cestu pomsty v epické bitvě, která určí, kdo se stane
vůdčím druhem. Akční sci-fi, 143 min., titulky.
■ ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA • Sobota 12. srpna – pondělí
14. srpna ve 20 hod. • Úterý 22. srpna ve 20 hod. • Pokračování velmi
úspěšného hororu z roku 2014. Mysteriózní horor, 109 min., titulky.
■ SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME • Úterý 15. srpna – středa 16. srpna
v 17:30 hod. • Komedie tvůrce úspěšného snímku Co jsme komu udělali?
92 min., titulky.
■ DRUHÁ STRANA NADĚJE (MFF Karlovy Vary) • Středa 16. srpna
ve 20 hod. • Novinka režiséra Aki Kaurismäkiho. Komedie/drama,
98 min., titulky.
■ PO STRNIŠTI BOS • Čtvrtek 17. srpna – sobota 19. srpna
v 17:30 hod. • Neděle 20. srpna – pondělí 21. srpna ve 20 hod. • Úterý
22. srpna – čtvrtek 24. srpna v 17:30 hod. • Čtvrtek 31. srpna ve
20 hod. • Očekávaný snímek otce a syna Svěrákových. Komedie, drama,
111 min., česky.
■ ZABIJÁK & BODYGUARD • Čtvrtek 17. srpna – sobota 19. srpna
ve 20 hod. • Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta –
nájemného vraha, kterého má chránit. Akční komedie, 118 min., titulky.
■ JÁ, PADOUCH 3 • Pondělí 21. srpna v 17:30 hod. • Středa 30. srpna
v 17:30 hod. • Anotace viz výše.
■ KŘIŽÁČEK (MFF Karlovy Vary) • Středa 23. srpna ve 20 hod. •
„Historická roadmovie“ z vrcholného středověku, inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Historický, 90 min., česky.
■ NEBESKÝ GAUNER • Čtvrtek 24. srpna – sobota 26. srpna
ve 20 hod. • CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos.
Krimi thriller, 114 min., titulky.
■ VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 • Pátek 25. srpna – neděle 27. srpna
v 17:30 hod. • Sobota 2. září v 17:30 hod. • Veverčák Bručoun se svými
přáteli musí zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli
stavbě pochybného zábavního parku. Animovaný, 92 min., dabing.
■ TEMNÁ VĚŽ • Neděle 27. srpna – úterý 29. srpna ve 20 hod. •
Ambiciózní příběh od Stephena Kinga na filmovém plátně. Akční, dobrodružný, 91 min., titulky.
■ AUTA 3 • Pondělí 28. srpna v 17:30 hod. • Blesk McQueen chce
dokázat, že nepatří do starého železa. Animovaný, 100 min., dabing.
■ EMOJI VE FILMU • Úterý 29. srpna v 17:30 hod. 2D • Pátek 1. září
v 17:30 hod. 3D • Anotace viz výše.
■ MILUJI TĚ MODŘE • Bio Senior • Středa 30. srpna ve 13 hod. •
Romantická komedie Jaroslava Papouška. 90 min., česky.
■ DVOJITÝ MILENEC (MFF Karlovy Vary) • Středa 30. srpna
ve 20 hod. • Erotikou prosycený thriller z tvůrčí dílny francouzského klasika Françoise Ozona. Erotický thriller, 107 min., titulky.
■ HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM • Čtvrtek 31. srpna a neděle
3. září v 17:30 hod. • Sobota 1. září – neděle 2. září v 15:30 hod. •
Legendární hrdinové v animované komedii pro celou rodinu. 85 min.,
česky.
■ LOGANOVI PARŤÁCI • Pátek 1. září – neděle 3. září ve 20 hod. •
Anti-verze režiséra Stevena Soderbergha k jeho slavné Dannyho lupičské
trilogii. Komedie, 119 min., titulky.
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Srpen 2017
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Úterý 1. srpna – čtvrtek 31. srpna –
Městská knihovna • ČAJ A LÁSKA • Fotografie Pavla Kaščáka a Rostislava
Čuboka z festivalu krátkých filmů v Číně.
Akce:
■ 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 restaurace Nové Slunce •
DECHOVÁ HUDBA ŠOHAJKA • Odpoledne věnované nejen seniorům.
■ Pátek 11. srpna ve 20 hod. • Masarykovo náměstí • RED VELVET &
MAREK ZTRACENÝ • Známý český zpěvák se svou kapelou – pozor, změna
termínu! Před hlavním koncertem vystoupí novojičínské seskupení RedVelvet.
■ Pátek 18. srpna ve 20 hod. • Masarykovo náměstí • EASY STEPS/IMODIUM • Koncert začínající kapely a stálice české klubové scény.
■ Pátek 25. srpna v 18 hod. a sobota 26. srpna v 11 hod. • zahrada restaurace Nové Slunce • OPEN MIC FEST I • Dvoudenní festival
folk&blues&pop. Vstupné 170/220 Kč. Více informací na straně 5.
Připravujeme:
■ Pátek 8. září v 19 hod. • Masarykovo náměstí • KACZI/VÁCLAV
NECKÁŘ & BACILY • Koncert v předvečer Slavnosti města v podání hudební
legendy a ostravské zpěvačky s kapelou.
■ Sobota 9. září • Masarykovo náměstí • SLAVNOST MĚSTA NOVÝ
JIČÍN – ZÁVĚREČNÝ KONCERT VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND • Bandleader Josef Buchta.

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.

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.

Klub rodáků a přátel města
Společně s Pěveckým sborem
Ondráš zveme všechny členy, příznivce a širokou veřejnost na pietní vzpomínku nedožitých devadesátých narozenin Ervína Bártka,
čestného občana našeho města a zakladatele Ondráše a Klubu
rodáků, která se uskuteční v den jeho narození, tedy v úterý
22. srpna v 16:30 hodin u jeho hrobu na hřbitově v Novém
Jičíně. Ve čtvrtek 24. srpna v 16:30 hodin zveme do prostor
bašty městského opevnění na besedu Jaroslava Bělíka, Pavla
Wesseleho a Karla Chobota s názvem Život a dílo Ervína Bártka.
Povídání doprovodí fotografie a ukázky záznamů vystoupení.
Do 18. srpna je na baště vždy v pondělí a ve středu od 14 do
17 hodin přístupná výstava nazvaná Události roku 1945–1946
na Novojičínsku. Také v srpnu platí letní besedování členů před
klubovými místnostmi v pondělí a ve středu od 15 hodin.

Na náměstí přivítali prázdniny

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 discolf
• 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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Velké Vítání prázdnin se konalo třicátého června na Masarykově náměstí. Na programu byla hudební a taneční čísla, hry
a soutěže, aby se bavila co nejširší skupina dětí. „Nezapomněli
jsme ani na nejmenší. Holčičky se v půjčovně kostýmů mohly
proměnit v princezny, chlapečci si stavěli stavebnice, náměstím
chodily pohádkové postavičky, nechybělo malování na obličej,“
připomněla Iva Pollaková z odboru školství. Pro školáky byly
připraveny streetball, florbal, discgolf nebo švihadla. Na pódiu
vystoupili mladá zpívající youtuberka LooksbySisters, zpěvák
Pavel Callta a kapely Hilltop, W.A.F. a Leon. „Vítání prázdnin
se dříve odehrávalo v amfiteátru na Skalkách. Jeho přesunutím
do centra města se nám otevřely další možnosti využití plochy
náměstí a pro návštěvníky se akce stala lépe dostupnou,“ doplnil
Jiří Macíček z Městského kulturního střediska.
Text a foto: Marie Machková

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Srpen 2017

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.

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

Novojičínský
zpravodaj

Srpen 2017
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Nabité léto ploutvařů Laguny
Léto je pro ploutvaře zdejší Laguny tradičně obdobím tréninkové
přípravy na nejvýznamnější světové soutěže. První bylo červencové
mistrovství Evropy seniorů v polské Vratislavi. Štafeta ve složení
Jakub Jarolím, Ondřej Dofek, Barbora Sládečková a Gabriela Horáková vytvořila na trati čtyři krát sto metrů s dýchací trubicí a gumovými ploutvemi nový český rekord a výkonem 3:03,63 minuty
vybojovala bronzovou medaili.
K tomuto úspěchu naši ploutvaři přidali ještě národní rekord ve
štafetě na čtyři krát padesát metrů s ploutvemi a množství finálových účastí. Tentokrát ovšem bez zisku cenných kovů, i když
Jarolím skončil dvakrát těsně pod stupni vítězů. „Přesto to byly
úspěšné závody. Na všech tratích jsem si zaplaval osobní maxima,“
komentoval Jakub své výkony.
Ploutvaři nyní pokračují v přípravě na zbývající dva vrcholy sezony. Na konci července se Jarolím představil opět ve Vratislavi na
Světových hrách, kam se nominoval po výsledcích z mistrovství
světa a Světového poháru. Jeho mladší oddílové kolegy Jakuba
Kovaříka a Jakuba Klimpara čeká v srpnu mistrovství světa juniorů
v ruském Tomsku.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Plavci potěšili počtem i výkony
Republikový plavecký šampionát dorostu a dospělých hostila letos
po několika letech opět venkovní padesátka v Praze-Podolí. Z novojičínských plavců se kvalifikovali dívka a pět chlapců, o čtyři více než loni.
A potěšili nejen početnějším zastoupením, ale i předvedenými výkony.
Nejlépe si vedl mladší dorostenec Josef Kratochvíl, který vybojoval
bronzovou medaili na padesát metrů volným způsobem. Na dvojnásobné trati obsadil výborné čtvrté místo, další umístění v první osmičce
přidal na tratích padesát metrů motýlek a znak.
Do desátého místa při všech čtyřech vystoupeních skončila také
Marie Skopalová, která dvakrát dohmátla jako čtvrtá. Jan Sazovský
obsadil dvě páté a stejný počet šestých příček, posledním dorosteneckým finalistou byl Silvestr Adámek, jenž na dvě stě metrů prsa
skončil šestý.
Tým výborně doplnil starší dorostenec Ondřej Huvar. Na finálovou
osmičku sice nedosáhl, ale vytvořil si dva osobní rekordy. Navzdory
rekonstrukci vnitřních prostor zdejšího krytého bazénu, kvůli níž museli
dojíždět na tréninky do Ostravy a Kopřivnice, připravili se všichni naši
plavci, jak nejlépe mohli, a celkem osmnáctkrát překonali své nejlepší
osobní výkony.
Vlastimír Perna, Plavecký klub

Bidolido Cup pro FC Libanon

Vítězná radost hráčů FC Libanon.

Foto: Petr Kocián

Čtrnáctý ročník turnaje v malé kopané s názvem Bidolido Cup 2017
proběhl osmého července v městské části Straník. Pořádající spolek
Bidolido Team přivítal jednadvacet mužstev včetně jednoho týmu ze
Slovenska.
Finálový zápas skončil v základní hrací době nerozhodně 1:1, o vítězi
proto rozhodovaly pokutové kopy. Při nich měli pevnější nervy hráči
FC Libanon, kteří zdolali Drak team z Vidče poměrem 6:5. Třetí místo
vybojoval Cumel tým z Fryčovic, další příčku obsadil celek DK Okna Valmez, jehož gólman René Frölich byl zároveň vyhlášen brankářem turnaje.
Cenu pro nejlepšího hráče získal Jiří Šimek z FC Libanon a nejúspěšnějším
střelcem se s deseti brankami stal Jakub Beránek ze Štípy.
Poděkování patří zejména předsedovi fotbalového oddílu ve Straníku
Jaroslavu Pavelkovi za možnost uspořádat turnaj znovu ve zdejším
krásném areálu a městu Nový Jičín za podporu. Jubilejní patnáctý ročník
Bidolido Cupu se uskuteční opět za rok, v sobotu 14. července.
Martin Sedlář, hlavní pořadatel

Turisté zdolávali Vysoké Tatry

Discgolfisté na závodech zářili
Mistrovství republiky v discgolfu patří tradičně k nejprestižnějším
a nejlépe připraveným turnajům domácí sezony. Ani letos tomu
nebylo jinak. Discgolfové hřiště v Kadani se řadí k nejobtížnějším,
navíc po jeho úpravě pro potřeby šampionátu se náročnost ještě
zvýšila.
Přesto se členové novojičínského týmu Moravian Gators vyšvihli
na příčky nejvyšší. Svůj první mistrovský titul domů přivezl předseda
klubu Kryštof Novák, jenž vyhrál kategorii Open se solidním náskokem čtyř hodů. Počtvrté v řadě nenašel přemožitele ani Jakub Knápek ve skupině Junior, který svou formu potvrdil i nejlepším skóre
ze všech účastníků. Třetí místo v téže kategorii obsadil Šimon Galia
a dělenou čtvrtou příčku vybojoval Bohdan Bílek.
Významnou událostí byl také novojičínský Memoriál Bedřicha
Smetany, který se každý rok těší velké oblibě. Na dvanáctijamkovém
hřišti ve Smetanových sadech obhájil Kryštof Novák prvenství
v kategorii Open, Jakub Knápek skončil třetí. Ve skupině Master
obsadil Radek Knápek druhé a Karel Dostál třetí místo. V kategorii
Junior se z vítězství radoval Radek Dostál, jenž zdolal klubového
kolegu Šimona Galiu.
Petr Masník, Moravian Gators

Novojičínský zpravodaj

Jedním z tatranských cílů bylo Zelené pleso.

Foto: Alena Vavrušová mladší

První vícedenní zájezd do Vysokých Tater v tomto století uspořádal
v prvním červencovém týdnu novojičínský Klub českých turistů. Třiapadesát účastníků ve věku od deseti do osmdesáti let bylo ubytováno
v retrohotelu Morava v Tatranské Lomnici, známém z filmu Anděl na
horách.
Podle náročnosti tras jsme se rozdělili do čtyř družstev. Zdolali
jsme Kriváň, Predné Solisko, Koprovský štít, Bystré sedlo, Jahňačí
štít, Priečne sedlo a Velkou Svišťovku a navštívili Štrbské, Jamnické,
Vělické, Skalnaté a další plesa. Také jsme byli na chatách Téryho,
Zbojnické, Enciánu, Při Zeleném plese, Slezský dům a jiné.
Nejnáročnější trasy běžně přesahovaly osm hodin chůze. Každý
den večer byl hotelový program a nebylo divu, že jsme před ním
často dávali přednost odpočinku po celodenní námaze. Jeden
den jsme si dopřáli tříhodinovou relaxaci v blízkém termálparku
Vrbov.
Jiří Pauk, Klub českých turistů
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Fotosoutěž čtenářů – 76. kolo

1. místo: Štěpán Veverka
Pestrá skladba soutěžních snímků tohoto letního kola se nutně odrazila ve verdiktu posuzovatelů. Vítězství si zaslouženě odnáší snímek,
pro jehož pořízení bylo nepochybně zapotřebí velké trpělivosti. Stála ale za to.
1. místo náleží Štěpánu Veverkovi, jenž za jedné červnové bouřky zaznamenal úder blesku do nejvyššího zdejšího komína, který svého
času kdosi nazval bílým fešákem.
2. místo získal Aleš Holiš, když stylově – černobíle – zachytil naši chloubu, Masarykovo náměstí, dominantní součást právě jubilující městské
památkové rezervace.
3. místo patří Aleně Vidomusové za pohled na část Nového Jičína s kulisou nedalekých hor z kopce (hradu) Starého Jičína.
Pavel Wessely
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: Aleš Holiš

3. místo: Alena Vidomusová

Uzávěrka příštího čísla bude 17. srpna ve 12 hodin.
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