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Tomáš Garrigue Masaryk zavítal do našeho města
Na Masarykově náměstí se patnáctého června uskutečnila akce ke 100. výročí vzniku Československa. Radnice spolu s Klubem
vojenské historie Fénix uspořádala féerii s názvem 1918 – T. G. Masaryk v Novém Jičíně. „Přestože Masaryk byl v našem městě v době,
kdy byl říšským poslancem, nikdy však jako prezident, nechali jsme sehrát fiktivní hru se smyšleným dějem, ale reálnými postavami.
Fiktivní výjevy jsme doplnili o reálné dokumenty a výstavy. Obraz té doby dokreslila vystoupení členů organizace Junák – český skaut,
středisek Dvojka a Pagoda, a tělocvičného spolku Sokol,“ řekla vedoucí odboru školství a kultury Oldřiška Navrátilová. Féerie na
masarykovské téma není jedinou akcí, jež připomene vznik samostatného státu Čechů a Slováků. V Muzeu Novojičínska je do konce
roku k vidění výstava Od císaře pána k bolševikovi, mapující osudová léta naší země, končící osmičkou. Beskydské divadlo připravuje
na podzim koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. Klub rodáků a přátel města chystá odhalení pamětní desky knězi Janu Šrámkovi,
jehož prvním působištěm byl Nový Jičín. Vznik republiky bude i hlavním námětem zářijové Slavnosti města.
Text a foto: Marie Machková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnes vás budu informovat o aktuálním
stavu zásadních investičních projektů radnice roku 2018. V první řadě je to dlouho
očekávaná výstavba útulku pro psy u VOP
v Bludovicích. U tohoto díla za zhruba
10 milionů korun finišuje veřejná soutěž
na zhotovitele stavby a v červenci se
začne budovat. Útulek by měl být dokončen do letošního prosince.
Další akcí je dvouetapová přestavba areálu bývalého letního kina
na odpočinkově-relaxační areál s vodním prvkem a prostorem pro
znovuobnovení letního kina či pořádání koncertů s celkovými náklady
20 milionů korun. Zde budeme nyní soutěžit dodavatele. Práce začnou
letos v září a obě etapy dokončíme na podzim 2019.
Rekonstrukce družiny ZŠ Tyršova v Jiráskově ulici již probíhá. Výsledná cena je 5,2 milionu korun, z toho 1,1 milionu pokryje dotace, termínem dokončení je říjen. Začala také oprava azylového domu ve
Straníku. Cena je 2,6 milionu korun, dotace 800 tisíc, termín ukončení
září. Bohužel, komplikuje se revitalizace předzámeckého prostoru za
3 miliony korun. Před podpisem smlouvy stavební firma od záměru
odstoupila a proběhne nové výběrové řízení. Věřím však, že práce
začnou v září a do konce roku bude hotovo.
V červenci začneme rozšiřovat parkoviště v Revoluční ulici – náklady
2,2 milionu korun, dokončení říjen 2018. V těchto dnech schvaluje
vláda prodej areálu Horního nádraží městu za 3,5 milionu korun, tedy
120 korun za čtvereční metr. Vzniknou zde desítky parkovacích míst
a zároveň prodloužíme cyklostezku Nový Jičín–Hostašovice.
U projektu rozšíření průmyslové zóny nyní vzniká dokumentace, na
podzim budeme žádat o dotaci 60 milionů korun na infrastrukturu.
Zároveň probíhají jednání s budoucími investory. Připravují se také dva
areály pro výstavbu nového bydlení. Jeden v ulici Dolní Brána, pro
vybudování bytových domů, druhý v Žilině, pro stavbu rodinných domů.
Nadčasovým projektem je přeměna přístavby Hotelu Praha na kulturně-společenský dům. Dodavatel první etapy je již vysoutěžen. Náklady činí okolo 22,5 milionu korun, připravuje se žádost o dotaci, termín
realizace červenec–prosinec 2018. Druhá etapa začne na jaře příštího
roku a celý velký projekt bude dokončen na podzim roku 2019.
Brzy se začnou opravovat bytové domy v ulici Luční 3 a 4. Úspora
z předpokládané ceny 8,1 milionu korun u každého činí dohromady
4 miliony, dotace zhruba 40 procent. Komplikace s projektovou dokumentací způsobily posunutí doby rekonstrukce bytového domu v Revoluční ulici 36. Zhotovitele chceme soutěžit letos, k realizaci dojde
pravděpodobně až na jaře 2019, dotace činí 40 procent.
Problémy s projektanty máme i u připravované přestavby Domu
sester na bytový dům pro seniory. Přesto bychom chtěli letos na podzim
najít dodavatele díla a znovu požádat o dotaci – nyní jsme dostali jen
2,5 milionu korun. K samotné přestavbě dojde v roce 2019.
Na záchranu a rekonstrukci Hückelových vil jsme získali od kraje
4 miliony korun. Odborná komise nyní vybere vítěznou studii využitelnosti jedné vily a dopravního napojení do areálu. Studie zpracovávaly
renomované architektonické ateliéry. Vítězný návrh představíme veřejnosti a následně vypíšeme soutěž na zpracovatele projektové dokumentace. Letos na podzim ještě spustíme první etapu revitalizace
výletní lokality Čerťák – novostavbu kiosku a zázemí s předpokládanými
náklady okolo 7,5 milionu korun. A také dokončíme opravy historických
domů na náměstí.
Nezapomínáme ani na školská zařízení. O prázdninách proběhne
revitalizace MŠ Vančurova za výslednou cenu 3 miliony korun a od
července do října za přibližně 6 milionů korun rekonstrukce tělocvičny
v ZŠ Jubilejní. V neposlední řadě se na podzim uskuteční modernizace
obřadní síně na radnici s předpokládanými náklady 5,5 milionu korun.
Jaroslav Dvořák

Radnice ocenila osobnosti
Vedení města ocenilo významné osobnosti ze školství, kultury
a sociální oblasti. Bylo mezi nimi jedenáct pedagogických pracovníků,
jedna osobnost z oblasti kultury a tři ze sociální sféry. Návrhy na
ohodnocení nejlepších učitelů a vychovatelů podávali ředitelé zařízení, pedagogické kolektivy, školská pracoviště, vedení města nebo
odbor školství městského úřadu. V sociální a kulturní oblasti mohli
kromě členů kulturní či sociální komise, příslušných odborů města
a vedení radnice zasílat podněty i občané.
Školství: Petra Běhalová (ZŠ Komenského 66), Věra Hošťálková
(ZŠ Komenského 68), Alena Vráblová (ZŠ Jubilejní 3), Jitka Plešková
(ZŠ Tyršova), Jana Vrbová (MŠ Máj), Hana Skočková (MŠ Beruška),
Jiří Trávníček (Střední škola technická a zemědělská), Renáta Klementová (Mendelova střední škola), Marie Šťastná (Základní škola
speciální a Mateřská škola speciální), Dagmar Gregorová (Střední
odborná škola Educa) a Lada Poulová (Základní umělecká škola).
Kultura: Jiřina Boková.
Sociální oblast: Gabriela Lhotská, Dana Jančálková a Daniela
Kotalová.
Marie Machková, tisková mluvčí

Oceněná ředitelka Mateřské školy Beruška Hana Skočková.
Foto: Marie Machková

Z jednání samosprávných orgánů
22. zasedání zastupitelstva města 7. června:
Zastupitelé doplnili vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství o areál Lesoparku Skalky. • Schválili
dotaci 80 tisíc korun spolku ITY, pečujícímu o lidi s poruchou autistického spektra a osoby s kombinovaným handicapem ve věku od
6 do 26 let. • Basketbalovému klubu Nový Jičín schválili dotaci
340 tisíc korun a TJ Nový Jičín – oddílu stolního tenisu 500 tisíc
korun. Zároveň odsouhlasili, že pokud Tělovýchovná jednota získá
dotaci, bude se město podílet na financování rekonstrukce hřiště
s umělou trávou a sportovní haly ABC. • Schválili novou směrnici
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města • Schválili prodej pozemků v ulici Dolní Brána na
výstavbu bytových domů formou nabídkového řízení. • Pro příští
volební období stanovili, že zastupitelstvo města bude mít 29 členů.
Marie Machková, tisková mluvčí

O svátcích 5. a 6. července bude svoz komunálního a biologicky rozložitelného odpadu probíhat beze změn.
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Elektrokolo nabijete na náměstí

Malá revoluce pro řidiče

Další drobnou službu občanům nabízí radnice. Na Masarykově
náměstí nechala instalovat stojan k nabíjení elektrokol, který získala
darem. Cyklisté si mohou v případě potřeby připojit svá kola na elektrický pohon do sítě.
„Dnešním trendem je rychlá, úsporná a ekologická přeprava, a tu
nabízejí elektrokola. Mezi lidmi jsou stále oblíbenější. S tím souvisí
potřeba mít možnost kolo si někde nabít. Občané, kteří přijedou do
centra na úřady, nebo turisté na výletě mohou kola zaparkovat v nabíjecím stojanu. Masarykovo náměstí monitoruje kamerový systém
městské policie, a proto věříme, že zařízení nezničí vandalové,“ řekl
místostarosta a zároveň dárce nabíjecího stojanu Pavel Rozbroj.
Ve stojanu lze současně nabíjet čtyři elektrokola. Radnice zvažuje,
že by v příštím roce zakoupila elektrokola, která by si veřejnost mohla
půjčovat k výletům a projížďkám. K dispozici by byla v Návštěvnickém
centru.
Marie Machková, tisková mluvčí

Pro řidiče nastává malá revoluce. Od 1. července 2018 si řidičský
průkaz, ale i výpis z evidenční karty, stav bodového konta a záležitosti
spojené s profesní způsobilostí řidiče vyřídí nebo zjistí na kterémkoliv
úřadu obce s rozšířenou působností.
Nadále platí, že výměna dokladu, jemuž končí platnost, je bezplatná. Správní poplatek za vydání nového průkazu se zvyšuje
z 50 na 200 korun. Navýšení správního poplatku je kompenzováno
tím, že už není nutné pořizovat průkazovou fotografii. Z 500 na
700 korun se zvýšil poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti
pracovních dnů. Další částky se nemění – za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zaplatíte 50 korun, za vydání paměťové
karty do digitálního tachografu 700 korun.
Podrobnější informace na www.novyjicin.cz.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Cyklisté na elektrokolech nezůstanou bez energie.
Foto: Marie Machková

Ekosoutěže znají výherce
Slavnostní vyhodnocení Velké ekosoutěže a soutěže Nejlepší
škola v oblasti environmentální výchovy se uskutečnilo pátého
června – symbolicky na mezinárodní Den životního prostředí –
v kině Květen. Obě soutěže pořádalo pro zdejší základní školy
město Nový Jičín ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus
a za finanční podpory společnosti Elektrowin.
Ve Velké ekosoutěži, jež proběhla posedmé, jsme zaznamenali
skokový nárůst počtu odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů
– z loňských 5 242 na letošních 9 577 kusů. Absolutním vítězem
je třída 3. C ze Základní školy Jubilejní, pracoviště Dlouhá 56,
která kromě peněžní odměny vyhrála jednodenní výlet do zpracovatelského zařízení s návštěvou Kovozoo. Stejná škola nasbírala
nejvíce spotřebičů (3 307), další příčky obsadily školy Komenského
68 (1 798), Komenského 66 (1 792), Jubilejní (1 361) a Tyršova
(1 319).
V soutěži o nejlepší školu v oblasti environmentální výchovy
obsadily třetí místo Jubilejní a Jubilejní, pracoviště Dlouhá 56,
druhá skončila Komenského 68 a vítězkou se stala škola Komenského 66.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Nová hřiště ocení malí i velcí
Obyvatelé našeho města a návštěvníci letního koupaliště dostali
v polovině června do užívání několik nových hřišť. U venkovního
bazénu a brouzdaliště vznikly beachvolejbalový kurt, multifunkční
a workoutové hřiště a několik hracích zón pro děti. Areál má také
nové oplocení. Radnice za uvedené práce zaplatila 7,3 milionu
korun.
Úprava venkovního prostoru a vybudování nových hřišť byly
součástí čtvrté etapy revitalizace sportovní haly s vnitřním a venkovním bazénem. „V areálu nyní najdou vyžití děti, dospělí i aktivní
sportovci. Dříve tady byly jen kovové prolézačky a plácek s pískem
na beachvolejbal. Věřím, že návštěvníci budou hřiště využívat,“
řekl starosta Jaroslav Dvořák.

Beachvolejbalisté nyní hrají na kvalitním křemičitém písku, multifunkční hřiště je vybaveno pro basketbal, volejbal, nohejbal, badminton, florbal i kopanou. Mládež a dospělí si mohou zacvičit na
workoutovém hřišti.
„Významná je instalace herních prvků pro malé děti. Kromě lanové pyramidy tady máme dřevěné prolézačky, skluzavku, tabuli
a malou raritu, kterou je rozkládací plátěné zastřešení pískoviště,
aby dětem neublížilo sluníčko,“ vysvětlil ředitel sportovního areálu
Pavel Kelar.
Rekonstrukce areálu probíhá tři roky. Město do ní investovalo
přes 100 milionů korun. „Ještě je potřeba zrenovovat venkovní
bazén a tobogán,“ doplnil starosta.

Okolí bazénu proti původnímu stavu (vlevo) prošlo výraznou proměnou. Foto: Marie Machková
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Máme dalšího Elektrooskara!
Naše město získalo další ocenění pro nejlepší obec Moravskoslezského kraje v soutěži ve třídění elektrozařízení nazvané Elektrooskar 2017. Obhájilo tak loňské prvenství. Certifikát a finanční
odměnu dvacet tisíc korun převzali zástupci města na konci května
v Hradci nad Moravicí.
Obyvatelé Nového Jičína loni posbírali a vytřídili 115,376 tuny
elektrospotřebičů, o téměř 32 tuny více než o rok dříve. Lidem, kteří
odpad třídí a vysloužilé elektrospotřebiče přivážejí do sběrných
dvorů v Palackého a Propojovací ulici, patří poděkování. Přispívají
ke zlepšení životního prostředí i ke snižování nákladů na odpadové
hospodářství města.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Kraj poslal miliony na vily
Nový Jičín získal od Moravskoslezského kraje čtyři miliony korun
na záchranu Hückelových vil. Mimořádnou dotaci radnice využije
na likvidaci dřevomorky a další záchovné práce ve vile Augusta Hückela, která bude sloužit účelům města. Část prostředků poslouží na
zaplacení studie a projektové dokumentace řešící nové využití kulturní
památky.
„Velmi si vážím vstřícnosti prvního náměstka hejtmana pro kulturu
Lukáše Curyla, který náš projekt na záchranu Hückelových vil podpořil
a předložil krajským zastupitelům ke schválení. S touto finanční
pomocí můžeme začít sanovat střešní krovy i dřevěné vnitřní vybavení
vily,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák.
Město již obdrželo šest studií od renomovaných architektů.
„Odborná komise vybere jednu vítěznou, která poslouží jako podklad
při zpracování projektové dokumentace,“ dodal Dvořák.
Marie Machková, tisková mluvčí

Jezdili jste do práce na kole?
Celostátní kampaň Do práce na kole
dospěla do finále. V Novém Jičíně jsme
výsledky vyhlásili devátého června na
Masarykově náměstí. Do soutěže se zde
přihlásily 82 týmy s 317 účastníky.
Podmínky hlavní kategorie „Pravidelnost“
splnil 51 tým se 188 účastníky, kteří v květnu
absolvovali minimálně dvě třetiny cest do práce na kole, během nebo
pěšky. Pět týmů se 17 účastníky splnilo podmínky soutěže na sto procent. Neodradilo je ani nepříznivé počasí a jezdili, chodili nebo běhali
do zaměstnání každý pracovní den. Měřeno počtem účastníků, patří
Novému Jičínu dvanácté místo mezi jednatřiceti zúčastněnými městy.
Kdo splnil podmínky a zúčastnil se vyhlášení, získal zajímavé ceny.
Po celý květen navíc probíhaly takzvané „akce na triko“ – lidé v soutěžních tričkách si mohli dát zdarma dobrou kávu, čaj, zmrzlinu,
chlebíček s minerálkou nebo si zajít zaplavat na bazén. Novojičínští
účastníci letos našlapali na kolech 55 182 kilometry a nachodili pěšky
4 319 kilometrů.
Kateřina Imrýšková, koordinátorka Zdravého města
a Místní agendy 21
Děkujeme našim partnerům:
Město Nový Jičín, Nemocnice AGEL Nový Jičín, VOP CZ, s. p.,
TONAK, a. s., Optika Lenka, Šarady & Šrámková Allianz pojišťovna,
Automotive spare parts s. r. o., Cukrárna Sauro, BESIP, Pizza Oskar
restaurant, Kino Květen, Martin Caffé, Chata Svinec, Dobrá čočka,
Kavárna Caffé Caffé, Spaghetteria Mamma Mia, Bikemania shop,
Tandem M+R s. r. o., CykloArt Nový Jičín, Jesenický pramen, Bazén
Nový Jičín, Brose CZ spol. s r. o., město Kopřivnice a CK Kudrna.

Nedejte sprejerům šanci
Naše město je perlou architektury. Pyšní se náměstím s historickými domy a podloubím, jeho centrum je městskou památkovou
rezervací. Staré stavby procházejí průběžnou rekonstrukcí, radnice
vynakládá nemalé částky na údržbu zeleně i parků a budování
nebo opravy hřišť pro místní děti i ostatní návštěvníky. Někteří
lidé ale nechtějí mít město krásné a přetvářejí si různá místa po
svém. Sprejerskými výtvory se snaží „vyzdobit“ rušná i zastrčená
místa, přitom mohou beztrestně malovat svá díla na stěnu u fotbalového stadionu. Věříme, že vám není naše město lhostejné,
a pokud takového vandala spatříte, zavoláte na bezplatné linky
městské policie nebo Policie ČR – 156 a 158.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Děti vystřídali dělníci
Děti ve školní družině v Jiráskově ulici vystřídali dělníci. Budova
bude zateplená, dostane nová okna, dveře a vzduchotechniku, opravou projde i střecha. Náklady přesáhnou pět milionů korun, z toho
přes milion město získá z dotačních fondů Evropské unie.
„Staveniště jsme prvního června předali firmě, takže děti se musely
ještě před koncem školního roku vystěhovat. O družinu ale nepřišly,
čas po vyučování tráví v Základní škole Tyršova. Do budovy v Jiráskově ulici by se měly vrátit v říjnu,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák
a dodal, že revitalizace objektu přinese kromě energetických úspor
i navýšení komfortu uživatelů a vylepšení architektonického vzhledu
budovy.
Radnice chce ještě letos nechat zateplit fasádu a vyměnit okna
a dveře v azylovém domě pro matky s dětmi ve Straníku, v panelových domech 3 a 4 na Luční ulici a v bytovce na Revoluční 36.
V příštím roce proběhnou stavební úpravy v Mateřské škole Máj,
cílem bude snížit její energetickou náročnost. I na tyto práce město
získalo z evropských fondů dotace v souhrnné výši téměř 12 milionů
korun.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Do práce na kole... Tak zase za rok!

Foto: Tomáš Jiříček

Mládež obohatí život města
Do iniciativy Mládež kraji se letos poprvé zapojilo i naše město. Mladí
lidé ve věku od 13 do 26 let měli příležitost získat peníze na projekty,
jež sami navrhnou a kterými obohatí život v Novém Jičíně. K rozdělení
bylo 100 tisíc korun. K první novojičínské obhajobě přišli 11. června
předkladatelé čtyř projektů s požadavkem na téměř 150 tisíc korun.
Tři z nich projekt obhájili, jejich realizace začne ještě letos.
Projekt Tancování s Terezou chce přimět co nejvíce dětí ze Straníku
a přilehlého okolí k tanci prostřednictvím již fungujícího tanečního
kroužku. Děti budou moci nově cvičit v budově místní tělovýchovné
jednoty, kde budou instalována zrcadla a reproduktor. Cílem záměru
nazvaného Generace XYZ je propojit generace pomocí deskových
her, jež se budou hrát zejména na slavnostech města. Mladí lidé tak
budou moci navázat vztahy se seniory. Třetí podpořený projekt spočívá v pořádání nového Coffee cake festivalu s prodejem kávy
a zákusků. Součástí festivalu, který se zde uskuteční 30. září, bude
vzdělávání o kávě, tematické hry pro děti a fotokoutek.
Kateřina Imrýšková, koordinátorka Zdravého města
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Město má fanoušky „na síti“

Jaký byl Veletrh Novojičínska

Nový Jičín má nejen webové stránky, ale také ho najdete na největší
sociální síti facebook. Institut veřejné správy na Ekonomicko-správní
fakultě Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s PR Akademií
provedl průzkum mezi krajskými a okresními městy v celém Česku,
aby zjistil, jak se jim daří využívat facebook pro komunikaci s veřejností. Naše město v počtu fanoušků na obyvatele obsadilo třetí
místo za Znojmem a Karlovými Vary. Z průzkumu také vyplynulo, že
deset procent okresních měst facebook vůbec nevyužívá.
Marie Machková, tisková mluvčí

Vyjádřili se dospělí i školáci
Druhé veřejné fórum, na němž občané mohli podávat návrhy na
zlepšení života v našem městě, proběhlo v polovině května. Z desítek
námětů bylo vybráno 15 příležitostí pro Nový Jičín, z nichž bylo nutné
vybrat 10 nejdůležitějších priorit na příští rok.
Všechny návrhy byly proto prověřeny v anketě, následně je posoudí
komise Zdravého města a Místní agendy 21, rady a zastupitelstva
města. Nejvíce hlasů v anketě získaly tyto priority: 1. Napojit cyklostezku přes viadukt směrem na Straník a Čerťák, 2. Zapracovat do
revitalizace Čerťáku vybudování pump tracku a zázemí pro uživatele
Čertových stezek, 3. Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně
parků), 4. Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou na
náměstí, 5. Revitalizovat okolí toků. Kompletní přehled návrhů najdete
na www.novyjicin.cz.
V květnu proběhla i dvě školní fóra – v základních školách Jubilejní
a Komenského 66. Celkem 75 žáků z pátých až devátých tříd se
mohlo vyjádřit, co by chtěli zlepšit nejen ve škole, ale i ve městě. Na
Jubilejní by si děti přály obnovit bufet a automat na mléko či zavést
exkurze do zahraničí, jejich vrstevníci na Komenského 66 by uvítali
větší šatny a společnou místnost s gauči. Ve městě by se podle dětí
měla revitalizovat sportoviště, zejména zimní stadion a hala ABC,
venkovní areál bazénu, autobusové nádraží, přidat další spoje do
městských částí nebo vytvořit celoroční pódium na náměstí, přístupné široké veřejnosti.
Kateřina Imrýšková, koordinátorka Zdravého města

Tradičně poslední květnový víkend se v našem městě uskutečnil
XIX. Veletrh Novojičínska. Představilo se na něm přes šedesát vystavovatelů a prodejců všech oborů. Během dvou dnů zavítalo do areálu
zimního a fotbalového stadionu kolem pěti tisíc návštěvníků. Letos
byla prezentace malých a středních podnikatelů a firem našeho
regionu bohatší o nabídku zaměstnání, ukázku veteránů, přehlídku
místních rockových kapel, vystoupení zájmových kroužků Střediska
volného času Fokus a v neděli o Velký den dětí. Nově byly pojaty
módní přehlídky, doplněné o taneční ukázky a barmanskou show.
Nechyběly pouťové atrakce a letos i krásné počasí.
Text: Stanislav Bartoň, foto: Marie Machková

Straník na Hasičské fontáně

Podpoří projekty občanů
Nový Jičín se letos přidal k městům, v nichž o využití části rozpočtu
rozhodují občané. Lidé mohli podávat nápady na zlepšení života ve
městě do konce března. Všechny prošly formální kontrolou a následně se o nich hlasovalo na veřejném fóru a v internetové anketě.
První místo obsadila realizace dětského hřiště u Základní školy
Galaxie, kde vzniknou malované a malé fotbalové hřiště a budou
doplněny basketbalové koše. Cílem dalšího podpořeného projektu
Make up Nový Jičín je přimět veřejnost hravou formou k pohybu.
Na náměstí a na kopci Svinec bude instalováno zařízení snímající
otisky prstů. Jednotlivcům započítá celkový počet výstupů podle
aktuálně vypsané soutěže na webových stránkách, jež budou za
tímto účelem zřízeny. Naproti tomu dva záměry navržené pro Straník
neuspěly. Vítězné projekty město uskuteční do konce roku.
Kateřina Imrýšková, koordinátorka Zdravého města

Filmy pod hvězdnou oblohou

Akce s názvem Hasičská fontána Praha 2018 se druhého června
zúčastnili členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů ze Straníku. Patřili mezi více než tisícovku hasičů, kteří se v deset hodin
večer za podpory nádherného osvětlení a ozvučení stali na řece
Vltavě hudebníky, tanečníky a umělci zároveň. Vyslaný tým se
úkolu zhostil zodpovědně a s hrdostí. Pro hasiče to byl nezapomenutelný zážitek. Reprezentovali naše město se ctí a s vypětím
všech sil.
Text: Josef Indrák, foto: Leoš Kučera

Také letos si můžete užít filmy pod hvězdnou oblohou. Od pátku
27. července do soboty 4. srpna, denně od 21:00 h, se na vás
budeme těšit v zahradě restaurace Nové Slunce. Opět jsme pro vás
připravili pestrou nabídku filmů, od českých přes animované až po
akční snímky.
Nezapomeňte si vzít s sebou deky, kapesníky pro možné romantické momenty, repelent proti komárům, pláštěnku, teplé ponožky,
peníze na občerstvení a dobrou náladu. Protože letní kino, to je
pohoda prázdnin, sledování bijáku pod širým nebem za šumění stromů a občas „prohloubení zážitku“ nepředvídatelným počasím.
Kateřina Novotná, vedoucí kina Květen

Městská knihovna připravila pro děti od 8 do 11 let dvě prázdninová
setkání, která by měla prověřit, na co mají talent a předpoklady. Zábavné
hříčky, soutěže a dovednosti ukáží, jaké schopnosti potřebují ke svému
povolání policista, novinář, herec, architekt nebo tiskový mluvčí. Setkání
se uskuteční ve středu 11. července a ve středu 22. srpna, vždy od
9:00 do 11:00 h. Své děti můžete přihlašovat do 7. července na telefonu
556 785 174 nebo e-mailu detske@knihovnanj.cz.
Radka Grofová, městská knihovna
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Knihovna o prázdninách
Půjčovní doba ve zdejší městské knihovně bude od 2. července
do 31. srpna následující:
Oddělení pro dospělé čtenáře a areál dětského hřiště – pondělí
a čtvrtek od 8:00 do 18:00 h, úterý, středa a pátek od 8:00 do 16:00 h.
Oddělení pro děti a mládež – každý pracovní den od 8:00 do
11:00 a od 12:00 do 15:00 h.
Od 23. července do 3. srpna bude městská knihovna včetně
areálu dětského hřiště pro veřejnost uzavřena – důvodem je čerpání
dovolené.
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

Stáčeli sladkou úrodu
Další medobraní proběhlo na konci května na Skalkách. Přestože
se stáčel med jen z poloviny úlů, které město pořídilo před rokem,
vypadá to na úrodnou snůšku. Z medometu vyteklo téměř dvacet
kilogramů zlatavého nektaru.
„V řadě rámků byly zavíčkované plody ne zcela vylíhnutých včel,
a proto jsme brali med jen z jednoho a z poloviny druhého úlu. Rámky
s medem jsme museli odvíčkovat od vosku a vložit do medometu,“
popsal proces letošního prvního medobraní pracovník odboru životního prostředí Jiří Schindler, jenž se stará o včely nad rámec svých
pracovních povinností. Druhou část úlů stáčel v první polovině června.
„Med ve formě dárků využíváme k propagaci města. Letos, nejpozději v červenci, ale nabídneme větší část ke koupi v Návštěvnickém centru,“ řekl místostarosta Ondřej Syrovátka. Poslední letošní
stáčení medu ze všech tří úlů by mělo proběhnout ve druhé polovině
července.
Marie Machková, tisková mluvčí

Prestižní cena pro muzeum
Prestižní ocenění ve 14. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis získalo Muzeum Novojičínska. S výstavou Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem
a industrializací zvítězilo v kategorii Muzejní výstava roku 2017.
Výstavu, na níž se autorsky podíleli Zdeněk Orlita, Markéta
Máchová a Pavel Stabrava, mohli návštěvníci Žerotínského zámku
zhlédnout od dubna do října loňského roku. Odbornou porotu
zaujala především originálním mezioborovým zaměřením a pohledem na dějinné proměny vztahu mezi člověkem a lesem.
Lesní říše na Kravařsku se zde představila jako důležitá součást
životního cyklu venkovských rodin, prostor pro těžbu dřeva a lesní
řemesla i jako místo vzájemného setkávání člověka se zvířaty.
V Nové galerii bylo instalováno téměř 75 dermoplastických preparátů savců a ptáků s dobovým výkladem od středověkých
bestiářů k počátkům moderní zoologie. Projekt z oblasti environmentální historie přispěl k souhrnnému vnímání lesního ekosystému a jeho významu v dřívější i současné krajině.
Marie Bajnarová, Muzeum Novojičínska

Loučka si připomněla výročí
Tradičnímu Dni Loučky patřila druhá červnová sobota v této místní
části. Letošní slavnost, pořádaná s finanční podporou města, připomněla 695. výročí vzniku původní obce. Po ranní mši svaté v kostelíku svaté Anežky, kterou sloužil páter František Dostál z hustopečské farnosti, proběhl pietní akt s položením kytice k obelisku
výročí Loučky a proslovy předsedy osadního výboru Jaroslava Kotase
a historika Jana Čípa.
Dopoledne se v orlovně uskutečnily turnaje ve stolním tenise jednotlivců a v bowlingu družstev. Odpolední program se odehrál v areálu
chovatelů. Pro děti byly připraveny skákací hrad, soutěže a malování
na obličej. Dospělým, jichž přišlo ke dvěma stovkám, hrála do večera
frenštátská cimbálová muzika Radegast. Navečer pobavil dospělé
i děti kouzelník Ondřej Sládek s následnou balonkovou show.
Jaroslav Kotas

Na letošním medu si pochutná i veřejnost. Foto: Marie Machková

V kalifornském parku virtuálně
První červnová středa byla dnem plným očekávání pro pětadvacet
páťáků ze Základní školy Komenského 68. K doplnění výkladu o podnebných pásech a jejich krajinách jsme jim zprostředkovali návštěvu
pouště – Národního parku Joshua Tree v Kalifornii.
Výlet proběhl virtuálně, přes skype. Předem jsme se domluvili se
zástupci parku a v určenou dobu se spojili. Při plánování jsme museli
brát v úvahu časový posun, takže žáci přišli do školy také odpoledne.
Přestože na druhé straně zeměkoule bylo sedm hodin ráno, měli
tam už 35 stupňů a na obloze jsme neviděli ani mráček.
Rangerka Sarah Jane žáky s národním parkem seznámila. Vysvětlila jim, že je pojmenován po juce krátkolisté, stromu, který tam přirozeně roste. Vyprávěla o podmínkách života v poušti, ukázala
některá místní zvířata a rostliny a odpovídala na dotazy dětí. Komunikace probíhala v anglickém jazyce. Páťáci ale ještě všemu nerozuměli, a proto se paní učitelka anglického jazyka ujala role
tlumočnice. Pro žáky to byl nový zážitek a zkušenost s využitím
moderních technologií.
Vlasta Foltová, učitelka
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Děti i dospělí se bavili při vystoupení kouzelníka. Foto: Jaroslav Kotas

Knížka pro prvňáčky
Do celostátního projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka se také letos zapojila zdejší městská knihovna. Cílem je rozvoj čtenářských návyků dětí od prvního
ročníku školní docházky. V právě končícím školním roce knihovna
přihlásila dvě třídy prvňáčků ze Základní školy Komenského 68. Při
závěrečném setkání v oddělení pro děti a mládež malí čtenáři dostali
za odměnu knihu Bráchova bota – původní českou novinku spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové.
Radka Grofová, městská knihovna
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Ve světě chytrých technologií

Vznikají kontejnerová stání

První rok mezinárodní spolupráce na projektu, zaměřeném na
automatizaci a vývoj chytrých technologií, uzavřeli na Mendelově
střední škole. Na odborném vzdělávání spolupracují se školami
z norského Askimu, rakouského Rohrbachu a také s firmami působícími v daných oborech.
Úvodní část tříletého projektu, financovaného z grantu Evropské
komise Erasmus+, patřila sběru průmyslových dat, jejich reportování
a tvorbě databází. Centrem spolupráce byl Nový Jičín. Studenti
z partnerských zemí se učili od sebe navzájem, navíc podstatná
část programu proběhla na pracovišti zdejší firmy ATS aplikované
technické systémy, která se zabývá programováním automatizovaných průmyslových linek.
Následující rok projektu budou řídit norští partneři. Hlavním tématem bude vývoj chytrých produktů. Žáci naší školy budou mít jedinečnou příležitost vyzkoušet si navrhování a konstruování chytrých
výrobků přímo v inovativní firmě.
Petr Zapletal, koordinátor projektu

Do výstavby a rekonstrukce stanovišť pro nádoby na směsný,
separovaný a biologický odpad investuje zdejší radnice i letos.
V červnu to bylo v ulicích Budovatelů, Mendelově, Jubilejní, Gregorově, Nádražní a Slezské. Budováním zpevněných ploch pro nádoby
na odpad chce město zvýšit estetiku prostor, ale zejména zajistit
občanům pohodlnější přístup ke kontejnerům.
„Už sedmý rok se snažíme nevyhovující plochy nahradit novými
nebo ty původní rekonstruovat. Boxy na odpad stojí nově na zámkové
dlažbě, někde jsou kryty zídkou nebo zástěnou. Dosud jsme vybudovali 81 kontejnerové stání, desítky dalších vznikly při revitalizaci
sídlišť,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku a investic.
Na obnovu nebo výstavbu kontejnerových stání město ročně vynakládá okolo 200 tisíc korun. „Od roku 2012 je to v součtu zhruba
1,5 milionu korun a zdaleka ještě nejsme u konce našeho záměru,“
doplnila Mrklovská.
Marie Machková, tisková mluvčí

Dlouhá na divadelních prknech
Na cirkusovou manéž se jednatřicátého května na dvě hodiny proměnilo jeviště Beskydského divadla. Podobnost s cirkusovým představením spočívala nejen v prostředí připomínajícím šapitó, ale
i v pestrosti vystoupení a vysokém nasazení všech účinkujících ze
Základní školy Dlouhá.
Před vyprodaným hledištěm vystupovali žáci všech ročníků včetně
dětí z mateřské školy – od prvňáčků, kteří v písničce předvedli, jak
se vypořádali se základy angličtiny, až po deváťáky s hudební scénkou
ze života třídy. Program byl šitý na míru všem divákům a snad každý
si našel to své.
Na školní akademii byly dále k vidění recitace, dramatizace báje
v němčině, pěvecká a taneční čísla, skákání přes švihadla, poledance,
parkour, mažoretky, zvonkohra či bublinová show. Se vstřícným
a milým publikem se žáci rozloučili společnou písní.
Gabriela Šustalová, učitelka

Soutěžili o Pohár starosty

Na městských sportovištích proběhl další ročník Poháru starosty
města, sportovního zápolení žáků místních základních škol a letos
poprvé i gymnázia. Své síly změřili v malé kopané, basketbalu,
volejbalu, florbalu, házené, vybíjené, stolním tenisu, jízdě zručnosti
na kole, atletice a plavání. Plavci mezi sebou soupeřili pětadvacátého května, ostatní disciplíny se odehrály prvního června.
Hlavní cenu a putovní Pohár starosty si odnesla Základní škola
a Mateřská škola Jubilejní 3, druhé místo patří Základní škole Tyršova a třetí příčku obsadila Základní škola Komenského 68.
Text: Marie Machková, foto: Ladislav Gróf

Mladí volejbalisté jedou!
Školáci předvedli pestrý a zajímavý program. Foto: Gabriela Šustalová

Pěšky i na kole okolím města
Jedenáctý ročník pochodu Okolím Nového Jičína, pořádaný za
finanční podpory města, se uskutečnil poslední květnovou sobotu.
Na startu v restauraci Nové Slunce se sešlo 340 turistů a cykloturistů
z Nového Jičína i vzdálenějších míst.
Vydat se mohli na pěší trasy různé náročnosti. Nejmladší účastníci
se mohli vypravit do pohádkového lesa se soutěžemi na téma Cesta
kolem světa za 80 dní. Také větší děti a dospělí si přišli na své. Na
trasách změřili síly v dovednostních disciplínách, například v chůzi
na chůdách, střelbě z luku, práci s lasem či hodu na cíl. V cíli na
Svinci si turisté vyzkoušeli discgolf a ověřili znalosti turistických cílů
v Česku a na Slovensku. Na památku všichni účastníci obdrželi
pamětní list a drobný upomínkový předmět. K dobré náladě kromě
příjemného počasí přispěla i skupina OK Country z Valašského Meziříčí, která hrála k poslechu i tanci v restauraci Nové Slunce.
Martina Fiedlerová, Klub českých turistů, odbor TJ
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Skvělého sportovního úspěchu dosáhli volejbalisté a volejbalistky
ze Základní školy Komenského 66. Poprvé v historii se chlapci a dívky
téže věkové kategorie z jedné školy probojovali do finálového turnaje
Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství. Turnaj se
uskutečnil na přelomu května a června v Karlových Varech. Oba
naše týmy tam sehrály náročná utkání a podaly vynikající výkony.
Na medailové umístění dosáhli pouze chlapci, kteří obsadili třetí
místo. Děvčata zůstala těsně pod stupni vítězů, i tak jsou čtvrtým
nejlepším školním týmem v Česku.
Text: Marcela Kvitová a Jakub Karásek, foto: archiv školy
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Velká válka v novojičínském tisku – květen a červen 1918
Počátkem května 1918 do města přibyl Dr. Gustav Bodirsky, poslanec říšské rady za německý volební obvod Morava 9. Ubytoval se
v hotelu Heinrichshof, kde byl též k zastižení pro případné návštěvy,
a svůj příjezd řádně inzeroval v místním tisku.
O několik dnů později se konalo první setkání německého lidového
spolku Deutscher Volksverein für den Neutitschein, na němž poslanec
také vystoupil. Od toho dne se příznivci spolku scházeli v podstatě
týdně a celé jejich úsilí vyústilo ve dvě velké manifestační národní
slavnosti začátkem června a o slunovratu.
Květen a červen 1918 byly převážně horké a suché. Horko začínalo
být i ve veřejném životě, jak pilně zaznamenaly noviny Deutsche
Volkszeitung für den Neutitscheiner Kreis.
Diskuze i demonstrace
Pod dojmem článků o domácích a zahraničních politických jednáních se i v Novém Jičíně začalo aktivizovat nacionální hnutí, dožadující se v duchu takzvaných 14 bodů prezidenta Wilsona svého
práva na sebeurčení národů v Rakousku-Uhersku.
V tisku se tak řešila problematika územně správního členění monarchie, národní samosprávy Moravského markrabství s ohledem na
uzavřené jazykové oblasti severní a jižní Moravy a Kravařska nebo
protistátní výpady a demonstrace v Praze pod vedením pánů Staňka,
Klofáče, Machara a Zahradníka.
Objevovaly se i emotivní články, například o nekamarádském chování Čechů v cizím zajetí, kteří se místo se svými spolubojovníky
a krajany družili raději s jinými slovanskými, dokonce i nepřátelskými
národy, čímž si ovšem v zajateckém táboře měli zajistit lepší zacházení
a podmínky.
V národním duchu se uskutečnilo i setkání mládeže organizované
v turisticko-vlastivědném spolku Wandervogel. Mladí Tažní ptáci ze
severomoravské župy se potkali o svatodušním týdnu při společném
cvičení, hrách a péči o nově zřízené hnízdo na letním cvičišti.
Návrat do vlasti
Začátkem května se po dlouhém vynuceném exilu vraceli do svých
domovů uprchlíci z Haliče a Bukoviny. Jejich jménem se článkem
v novinách srdečně rozloučil duchovní pro uprchlíky Michael
Kasprunk. Děkoval za vřelé přijetí a pomoc, městskému faráři P. Weigelovi za propůjčení kostela Nejsvětější Trojice k bohoslužbám a úředníkům okresního hejtmanství za námahu a péči věnovanou chudým
vyhnancům bez domova. Mnoho jejich blízkých po náhlé evakuaci,
při níž museli opustit své domy, zemřelo následkem nedostatečné
výživy během cesty nebo žalem nad ztrátou domova, který se oni
nyní vracejí znovu obnovovat.
Černý trh bujel dál
Titulní strany místních novin nepřetržitě informovaly o velké rozhodující bitvě na západě, která konečně měla přinést průlom a především vytoužený mír.
Proto bylo třeba upisovat už osmou
válečnou půjčku.
V zázemí se dále
utužoval přídělový
systém. Používání
petroleje se opět přizpůsobovalo potřebám domácností
a továrních provozů.
V létě směl být
poskytován pouze
ve veřejném zájmu.
Nově byly podle
úrovně dané restauTabulka se směrnými cenami jídel v restauracích. race regulovány ceny
Foto: Státní okresní archiv NJ pokrmů a příloh,
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upraveny odvody kozího mléka, kráceny příděly mouky a nařízena
směrná cena vajec, vše
ve snaze omezit bující
černý trh s předraženými potravinami.
Ani to však zřejmě
nepomohlo a následoval článek o nespravedlnosti systému, v němž
se starý mládenec, pravidelně se stravující
v restauracích, spíše
nají masa než vícečetná
rodina
hospodařící
doma pouze z přídělů.
Čtenáři novin pracující v zemědělství byli
také vícekrát důrazně
vyzýváni, aby dobytkem
nezkrmovali
teprve
dorůstající zelené obilí Inzerát vyzývající k upisování osmé válečné půjčky.
Foto: Státní okresní archiv NJ
na polích. Hlad však byl
veliký a koncem června se objevil další výstražný článek, tentokrát
o krádežích nedávno zasazených brambor. Pachatelé mohli nejen
ohrozit své zdraví konzumací nezralých naklíčených hlíz, ale také
natropit velkou škodu na očekávané podzimní úrodě.
Sucho, déšť i sníh
Ani na srážky skoupé počasí příliš nepřálo. Přetrvávající nedostatek
vláhy zapříčinil velký požár skladu dřeva novojičínské továrny na
zemědělské stroje a slévárny. Na jeho hašení se kromě jednotek
dobrovolných hasičů z města a okolí podíleli tovární hasiči firmy
J. Hückel’s Söhne a státní tabákové továrny. V té době vyhořela
i mezi místními turisty velmi oblíbená chata na Velkém Javorníku.
Začátkem června se však ochladilo a v Beskydech dokonce sněžilo. Přízemní mráz natropil škody právě na bramborách a zelenině.
Po řadě horkých a suchých dní přišla ve druhé polovině června další
změna počasí. Dosud převládající jižní vítr se během hodiny změnil
na severní a následná průtrž mračen poničila obilí.
Bolestné ztráty
V květnu a červnu své rodiny a blízké navždy opustilo několik
významných osobností veřejného života. Článkem z 11. května 1918
se místní noviny rozloučily z Dr. Morizem Oberländerem, lékařem
všeobecné dělnické nemocenské pokladny, drážním lékařem
u c. k. Severní dráhy a ústavním lékařem místní polepšovny, známým
také péčí o děti z chudých rodin. Jeho pohřbu se zúčastnilo početné
shromáždění zastupitelů, městských úředníků a truchlící veřejnosti.
Obřad na místním židovském hřbitově vedl rabín Dr. Simon Mandl.
Samotnou redakci novin Deutsche Volkszeitung ale nejvíce zasáhlo
úmrtí dlouholeté dílovedoucí Uměleckého ústavu L. V. Enderse, tiskárny a nakladatelství, které stálo i za vydáváním místního tisku.
Slečna Leopoldine Finková nastoupila do tiskárny jako mladé,
nemocemi trápené, slabé a drobné děvče ihned po ukončení školní
docházky. Silnou vůlí, pílí a prací nabytými znalostmi si brzy získala
respekt kolegů a stala se nepostradatelnou pomocnicí knihvazačského mistra a později samostatnou dílovedoucí.
Těžká vnitřní choroba však učinila všemu příkrý konec. Zemřela
po 25 letech věrné a oddané služby ve věku 39 let. Její rodina v inzertní
části s neskonalou vděčností děkovala celé rodině Augusta Hosche,
vydavatele a majitele tiskárny, zvláště jeho dcerám Marii a Heleně,
které denně obětavě seděly u lůžka nemocné, aby zmírnily její bolestivé utrpení, bez ohledu na vynaloženou námahu nebo únavu.
Lenka R. M. Chobotová, Státní okresní archiv

Novojičínský zpravodaj
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Dům Katolického spolku tovaryšů
Při procházce ulicí Msgr. Jana
Šrámka si můžeme povšimnout
městského domu s narůžovělou
fasádou, který v současnosti využívá
Tělovýchovná jednota Nový Jičín.
Dvoupatrový objekt dnes sice „zdobí“ klimatizační jednotky, paraboly
satelitních přijímačů a zazděné
původní vstupy, přesto však jeho
historizující pojetí stále vytváří nádhernou kulisu architektury z počátku
20. století. Málokdo však zná jeho
historii spojenou s místním Spolkem
katolických tovaryšů.
Franz Krönes, předseda Spolku
katolických tovaryšů. Foto: Státní
okresní archiv Nový Jičín

Spolky budiž povoleny
Vláda císaře Františka Josefa I.
v letech 1848–1916 přinesla do středoevropské společnosti velké množství pozitiv. Jedním z nich bylo
vydání takzvaného Říjnového diplomu ze 20. října 1860, kterým zřídil
říšskou radu a formuloval nové státoprávní uspořádání celé podunajské monarchie.
Jednalo se o základní zákon, který znamenal konec absolutistické
vlády a také definoval zvláštní postavení uherské části. Zvláštním
specifikem dekretu byla možnost nově zakládat spolky jako dobrovolná nezisková soukromoprávní sdružení, což bylo v době před
rokem 1860 fakticky zakázáno a povoleno jen ve výjimečných případech. Spolkový zákon č. 134 z 15. listopadu 1867 tato práva
potvrdil a přesně definoval. Celá tehdejší společnost to přijala s velkým nadšením a druhá polovina 19. století se tak nesla ve znamení
spolkové činnosti.
Mravní čistota, veselá mysl
K nejstarším novojičínským spolkům patřil Spolek katolických
tovaryšů. Jeho stanovy ze 6. dubna 1863 potvrdilo zemské místodržitelství v Brně dne 2. května téhož roku. Prvním předsedou byl
zvolen Josef Schwarz.
Spolkovým heslem bylo „Náboženství a mravní čistota, pracovitost,
svornost a laskavost, veselá mysl a humor“. Spolek vyvíjel aktivní
činnost od svého vzniku, zvláště zásluhou druhého předsedy P. Franze Krönese, jenž byl schopným organizátorem novojičínského školství
a kulturního života.
Nejstarší dům Katolického spolku byl vystavěn na tehdejším
Sophienringu 826/7 (dnešní Štefánikova ulice). Dům v sobotu 7. října
1876 slavnostně vysvětil olomoucký arcibiskup a kardinál Friedrich Egon
lantkrabě z Fürstenberga. Následující den měl ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie slavnostní kázání tehdejší kazatel v Dómu sv. Štěpána ve Vídni Anton Josef Gruscha. Jeho jméno je mnohým známo,
v letech 1890–1911 byl vídeňským arcibiskupem a kardinálem.

Nový spolkový dům v roce 1908. Foto: Muzeum Novojičínska

Novojičínský zpravodaj

Poštovní známka s vyobrazením zdejšího spolkového domu.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Restaurace, sál i kuželna
Potřeby spolku stále rostly, a proto byla v srpnu 1907 podepsána
nová kupní smlouva, kterou stavitel Richard Kloss prodal pro spolkové záměry parcelu na Kaiser-Josef-Strasse (dnešní ulice Msgr.
Šrámka). Zde měl do budoucna vyrůst nový spolkový dům.
V neděli 8. září 1907 se uskutečnila slavnost položení základního
kamene. Zúčastnili se jí P. Wilhelm Jakel, farář z Jeseníku nad Odrou,
a olomoucký prelát Maximilian Mayer rytíř von Wallerstein und Ahrdorff. Projektování i samotné stavby se ujala novojičínská firma
Richarda Klosse, která během jednoho roku vybudovala nový dům
pro spolkové účely. V interiérech se nacházely restaurace, velký sál
s pódiem, kuchyně a několik pokojů. V zadní části pozemku vyrostla
tehdy oblíbená kuželna. Spolek za stavbu zaplatil více než 32 tisíce
korun.
Zůstal jen prapor
A právě před 110 lety, ve dnech 14. až 16. srpna 1908, proběhlo
u příležitosti 45. výročí založení Katolického spolku slavnostní
vysvěcení nového praporu a spolkového domu. Kmotrou praporu
se stala Rosa Czeiczner, manželka novojičínského starosty. Prapor
je dodnes uchováván ve sbírce Muzea Novojičínska. Velkolepou
slavnost spojenou se spolkovým bálem zakončilo v pondělí
17. srpna 1908 slavnostní requiem za zemřelé spolkové předsedy
a řadové členy.
Spolkový život nakonec narušila první světová válka, po jejímž
konci a vzniku československého státu život katolického spolku
výrazně upadl. Během druhé světové války svou činnost ukončil.
Objekt, původně patřící římsko-katolické církvi, nebyl restituován.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Společná fotografie se starostou města Ferdinandem Czeicznerem z roku
1908. Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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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 2018–2019
Skupina A
• Gioacchino Rossini: LAZEBNÍK SEVILLSKÝ (opera) – Národní divadlo
moravskoslezské Ostrava
• Johann Strauss ml.: CIKÁNSKÝ BARON (opereta) – Slezské divadlo Opava
• František Hrubín – Michal Hrůza: KRÁSKA A ZVÍŘE (muzikál) – Východočeské divadlo Pardubice
• Miloš Horanský: NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU – VM ART Production
Praha
• István Örkény: KOČIČÍ HRA – Klicperovo divadlo Hradec Králové
• Eric Assous: DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ – Pantheon Production
Praha
Skupina B
• William Douglas Home: RYBÁRIK KRÁĹOVSKÝ – Študio L + S Bratislava
• Ariel Dorfman: SMRT A DÍVKA – Divadlo Ungelt Praha
• Fabrice Roger-Lacan: CRAVATE CLUB – DS DuEt Praha
• Ladislav Fuks, Kateřina Menclerová: SPALOVAČ MRTVOL – Divadlo
Petra Bezruče Ostrava
• Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK – Divadlo Na zábradlí Praha
Skupina D
• Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ – Moravské divadlo Olomouc
• Dave Simpson: THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA – Stageart
Brno
• Eric Assous, Thomas Zielinski: ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ – Divadlo Verze
Praha
• Stanislav Štepka: BESAME MUCHO ALEBO ČO SA SKRÝVA V KUFRI
(A V NÁS) – Radošinské naivní divadlo Bratislava
• Sue Townsend, Miroslav Hanuš: TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE
VĚKU 13 A ¾ – Divadlo v Dlouhé Praha
Skupina P
• Torben Betts: KOČKA V OREGÁNU – Divadlo Kalich Praha
• Martin McDonagh: OSIŘELÝ ZÁPAD – Činoherní klub Praha
• Jana Burkiewiczová: WALLS & HANDBAGS – Losers Cirque Company
Praha
• Petr Kolečko: KLEOPATRA – Sedmá divadelní Praha
Skupina S
(začátky v 18:00 h)
• Karel Svoboda, Zdeněk Podskalský, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar: NOC
NA KARLŠTEJNĚ (muzikál) – Slezské divadlo Opava
• Michaela Doleželová, Jana Ryšánek Schmidtová: TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU – Študio L + S Bratislava
• Eric Assous: MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL – Divadlo v Rytířské Praha
• Francis Veber: DRAHÁ LEGRACE – Agentura Harlekýn Praha
• Lenka Smrčková, Pavel Khek: DEBUREAU – Městské divadlo Mladá
Boleslav
Kruh přátel hudby
• APOLLON KVARTET (Pavel Kudelásek – housle, Radek Křižanovský –
housle, Pavel Ciprys – viola, Pavel Verner – violoncello) – Agentura Dalartis
Praha
• Ivan ŽENATÝ – housle, Martin KASÍK – klavír – Praha
• EBEN TRIO (Roman Patočka – housle, Jiří Bárta – violoncello, Terezie
Fialová – klavír) – Praha
• KALABIS QUINTET (Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj,
Anna Sysová – klarinet, Martina Bálková – fagot, Adéla Triebeneklová –
lesní roh) – Praha
• Ivo KAHÁNEK – klavír – Artevisio Říčany
• JANÁČKOVA FILHARMONIE – Ostrava
• TRIO NÉTÉ (Ďusi Burmeč – kytara, Petra Galasová – kytara, Vlastimil
Flajšingr – kytara) – Zlín
• AFFETO (Aleš Procházka – bas, Vladimír Richter – tenor, Marek Olbrzymek
– tenor, Jan Mikušek – kontratenor, Martin JAKUBÍČEK – varhany) – Brno
Skupina Čtyřlístek
(pohádky pro děti mladšího školního věku)
• Janka Ryšánek Schmiedtová: MALÁ MÍNA ZMLSANÁ – Divadlo loutek
Ostrava
• Jan Karafiát: BROUČCI – Slezské divadlo Opava
• Astrid Lindgrenová, Pavel Trtílek: PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA – Divadlo
Radost Brno
• Ulrich Hub: TUČŇÁCI NA ARŠE – Městské divadlo Zlín
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Skupina Rolnička
(pohádky pro děti předškolního věku – Malý sál)
• MAUGLÍ – Divadlo U Staré herečky Praha
• Daniela Jirmanová: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR – Divadlo loutek Ostrava
• Bratři Grimmové a Karel Jaromír Erben: OBUŠKU, Z PYTLE VEN – Scéna
Bajka Český Těšín
• František Hrubín: ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK – Divadlo Radost Brno
Informace pro předplatitele
• Prodej předplatného a příjem nových přihlášek v pokladně divadla byly
zahájeny.
• Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa do 4. července. Rezervaci je nutné uhradit v pokladně Beskydského divadla do 4. července.
Po tomto termínu budou neuhrazená místa nabídnuta dalším zájemcům.
• Pokladna bude od 9. července do 13. srpna uzavřena, prodej předplatného bude pokračovat od 14. srpna.
• Uzávěrka předplatného bude 14. září.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE • Pondělí 2. července v 17:00 h 3D dabing
• Úterý 3. července ve 20:00 h 2D dabing • Budete žasnout, bavit se
a bát u pokračování jedné z nejslavnějších sérií. Dobrodružný, 130 min.
■ JSEM BOŽSKÁ• Pondělí 2. července ve 20:00 h • Úterý 3. července
– středa 4. července v 17:30 h • Amy Schumer jako obyčejná holka „krev
a mlíko“ začne po ráně do hlavy sama sebe vidět jako super kočku.
Romantická komedie, 110 min., titulky.
■ ESCOBAR • Středa 4. července ve 20:00 h • Pablo Escobar – jméno,
které jste slyšeli. Myslíte ale, že už víte všechno? Thriller, 123 min., titulky.
■ ANT-MAN A WASP • Čtvrtek 5. července – pátek 6. července
v 17:30 h, čtvrtek 12. července ve 20:00 h, středa 18. července
v 17:30 h – 2D dabing • Čtvrtek 5. července a neděle 8. července ve
20:00 h, úterý 10. července v 17:30 h – 2D titulky • Sobota 7. července,
pondělí 9. července, středa 11. července v 17:30 h – 3D dabing •
Neděle 15. července ve 20:00 h – 3D titulky • Filmový svět studia Marvel
se rozrůstá o snímek o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Akční/dobrodružné sci-fi, 109 min.
■ PRVNÍ OČISTA • Pátek 6. července – sobota 7. července ve
20:00 h • Pondělí 9. července ve 20:00 h • Přežijte nejnebezpečnější noc
v roce. Přežijte Očistu. Horor/thriller, 103 min., titulky.
■ PAT A MAT ZNOVU V AKCI • Neděle 8. července v 17:30 h • Dva
známí kutilové znovu v akci. Rodinný, 75 min.
■ NEŽ PŘIŠLA BOUŘE • Úterý 10. července – středa 11. července ve
20:00 h • Podle skutečného příběhu. Dva mladí lidé musejí čelit jednomu
z nejkatastrofálnějších hurikánů v historii. Romantický thriller/drama,
99 min., titulky.
■ HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERIÓZNÍ DOVOLENÁ • Čtvrtek
12. července, sobota 14. července – pondělí 16. července v 17:30 h •
Sobota 21. července – pondělí 23. července v 17:30 h • Středa 25. července – čtvrtek 26. července v 17:30 h • Pátek 13. července
v 17:30 h – 3D dabing • S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme
na výletní parník. Animovaná komedie, 87 min., dabing.
■ MRAKODRAP • Pátek 13. července – sobota 14. července ve
20:00 h • Úterý 17. července v 17:30 h • Středa 18. července ve
20:00 h • Dwayn Johnson se opět vrací jako největší akční hrdina současnosti. Akční thriller, 103 min., titulky.
■ ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ • Pondělí 16. července – úterý 17. července ve 20:00 h • Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve
dostali na samotné dno života. Komediální drama, 92 min., česky.
■ MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN • Čtvrtek 19. července – pátek
20. července v 17:30 h • Sobota 21. července – pondělí 23. července
ve 20:00 h • Úterý 24. července v 17:30 h • Středa 25. července – čtvrtek
26. července ve 20:00 h • Největší letní filmová pohoda se vrací. Hudební
komedie/muzikál, 114 min., titulky.
■ DĚSIVÉ DĚDICTVÍ • Čtvrtek 19. července – pátek 20. července ve
20:00 h • Úterý 24. července ve 20:00 h • Když zemře Ellen, matriarcha
rodu, začíná rodina její dcery rozplétat čím dál tím děsivější tajemství svých
předků. Mysteriozní horor, 126 min., titulky.
■ PLANETA ČESKO • Bio senior • Středa 25. července ve 13:00 h •
První celovečerní film o naší přírodě. Dokument, 81 min.
LETNÍ KINO
(promítáme vždy od 21.00 h v zahradě restaurace Nové Slunce)
■ Pátek 27. července – FAKJŮ PANE UČITELI 3
■ Sobota 28. července – FERDINAND
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■ Neděle 29. července – KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
■ Pondělí 30. července – JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
■ Úterý 31. července – BAJKEŘI
■ Středa 1. srpna – COCO
■ Čtvrtek 2. srpna – TÁTOVA VOLHA
■ Pátek 3. srpna – NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
■ Sobota 4. srpna – BLACK PANTHER

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy
■ Pondělí 2. července – pátek
31. srpna (od 23. července do 3. srpna pro veřejnost zavřeno) • Městská
knihovna • ČÍNA – ČAJ A LÁSKA PODRUHÉ • Fotografie Pavla Kaščáka
a Rostislava Čuboka.
■ Úterý 3. července – pátek 24. srpna • Coffeemusicbar • KRESBOU
VŠEMI SMĚRY • Tvorba absolventů výtvarného kurzu pořádaného při městském kulturním středisku.
■ Pátek 13. července – čtvrtek 16. srpna • Výstavní síň „Stará pošta“ •
VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE • Z tvorby Jiřího Kudělky. Vernisáž 12. července
v 17:30 h.
■ Pátek 6. července ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • TEAM REVIVAL
MARTIN • Legendární hity v podání prvního slovenského revivalu populární
kapely.
■ Neděle 8. července v 15:30 h • zahrada restaurace Nové Slunce •
MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN • Tradiční koncert nejen pro
seniory.
■ Pátek 13. července v 18:00 h a sobota 14. července ve 14:00 h • zahrada
restaurace Nové Slunce • FESTIVAL POD KAŠTANY • Nový festival věnovaný pohodové, převážně folkové muzice. Pá – Poutníci, Michal Tučný revival
band, Monty a Nekapela, Ježíšek, Tomáš Rys, Open Mic stage, So – Rangers-Plavci, Tomáš Kočko & Orchestr, René Souček, Mike Fojtík & Přátelé,
Václav Fajfr, Folk Stones, Fčíl a tu, Open mic stage...
■ Pátek 20. července ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • MĚSTSKÝ
DECHOVÝ ORCHESTR KOPŘIVNICE • Koncert českých i světových, známých i neznámých filmových melodií.
■ Pátek 27. července ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • DĚDA MLÁDEK
ILLEGAL BAND • Známé písničky Ivana Mládka v rock-country kabátu.
■ Pátek 27. července – sobota 4. srpna, denně ve 21:00 h • zahrada restaurace Nové Slunce • LETNÍ KINO • Promítání filmů pod širým nebem.
Připravujeme
■ Pátek 3. srpna ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • LOVE-IČKA & LADYPRAGA • Nonverbální divadlo s videomappingem spojené s koncertem.
■ Sobota 4. srpna v 19:00 h • amfiteátr Skalky • ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2018 – Koncert ke 30. narozeninám.
Nabídka kurzů pro školní rok 2018–2019
Jazykové
• Angličtina pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace – 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách týdně)
• Němčina pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace – 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách týdně)
• Italština pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník – 30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Španělština pro dospělé (1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace – 30 lekcí po
2 vyučovacích hodinách týdně)
• Francouzština pro dospělé (1., 2., 3., 4. ročník + konverzace – 30 lekcí
po 2 vyučovacích hodinách týdně)
Nově
• Tchaj-ťi (čínské bojové umění/meditace v pohybu – 30 lekcí po 1 hodině
týdně)
• Divadlo Fantazie (dětský divadelní soubor pro děti od 1. do 9. třídy základní
školy – 30 lekcí po 1 hodině týdně)
• Daňová evidence, daně a jak na ně (8 lekcí po 3 vyuč. hodinách týdně)
• Záhady a taje účetnictví podnikatele (15 lekcí po třech vyučovacích hodinách týdně)
• „Něco to bude“ (dramatický, hudební, pohybový a výtvarný kurz pro děti
od 7 do11 let – 25 lekcí po 2 hodinách týdně)
Něco navíc
• Výtvarný kurz aneb Kresbou pro radost (16 lekcí po 2 hodinách týdně)
• Kurz fotografování (10 lekcí po 3 hodinách týdně)
• Kurz znakového jazyka pro začátečníky (25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)

Novojičínský zpravodaj

• Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pokročilé (25 lekcí po
2 vyučovacích hodinách týdně)
• Kurz hry na kytaru (28 lekcí po 1 hodině týdně)
Informace a přihlášky
Městské kulturní středisko Nový Jičín, p. o., Masarykovo náměstí 32/20,
741 01 Nový Jičín, tel. 556 701 853 nebo 733 165 448, e-mail
domitrova@mksnj.cz, web www.mksnj.cz.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 9. září • Nová galerie • SVĚT VIDĚNÝ
SRDCEM – IL MONDO VISTO COL CUORE • Malby,
grafika a tapisérie Jitky Jakubcové Jakšíkové.
■ Do neděle 30. prosince • Rytířský sál • OD CÍSAŘE
PÁNA K BOLŠEVIKOVI • Osudová „osmičková“ výročí
na Novojičínsku (1918–1938–1948–1968).
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–17 h • sobota, neděle, svátky 9–16 h

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Poslední volná místa na letní tábory
Pobytové
■ Úterý 10. července – pátek 20. července – NA SÍTI
■ Neděle 22. července – čtvrtek 2. srpna – TŘESKY PLESKY
Příměstské
■ Pondělí 9. července – pátek 13. července – TÁBOR DESKOVÝCH HER
■ Pondělí 30. července – pátek 3. srpna – POD PIRÁTSKOU VLAJKOU
■ Pondělí 6. srpna – pátek 10. srpna – PRÁZDNINOVÝ SEN
■ Pondělí 6. srpna – pátek 10. srpna – FLORBALOVÝ TÝDEN

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, www.pivobraninj.cz
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy
■ Úterý 3. července – neděle 30. září • placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ DOMY V NOVÉM JIČÍNĚ
NA POHLEDNICÍCH • Ze sbírky Ivana Bartoně.
■ Úterý 3. července – pátek 31. srpna • galerie Návštěvnického centra
• PŮVODNÍ VALAŠKA • Fotografie Jany Vybíralové. Vernisáž 3. července
v 17:00 h.
• Přepážka MHD – polední přestávka od 12:00 do 12:30 h.
O víkendech a svátcích je přepážka uzavřena.
• Nabízíme regionální výrobky z partnerských měst (balsamikové octy, perlivá vína a bylinný čaj).
• V prodeji upomínkové předměty – turistická vizitka a turistická známka ke 100. výročí vzniku Československa – a společenská strategická hra Laudon.
• Návštěvníci expozice Generál Laudon si hru Laudon mohou zapůjčit
a zahrát.
• Možnost zakoupit upomínkové předměty limitované edice Pivobraní
potrvá do 31. července.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8–17 h • Sobota–neděle 9–16 h

Klub rodáků a přátel města
Zveme naše členy a příznivce na
besedu Martina Vitko nazvanou Od
císaře pána k bolševikovi aneb Osudová „osmičková“ výročí na Novojičínsku (1918–1938–1948–1968),
která se uskuteční ve čtvrtek 26. července v 16:30 h v Rytířském
sále Žerotínského zámku. Do 15. srpna trvá v klubových místnostech
na baště městského opevnění výstava rakouské umělkyně Elisabeth
Ledersberger Lehotzky, nazvaná Sochy, objekty. Platí také letní besedování členů před klubovými místnostmi každou středu od 15:00 h.
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Pozvánky
• Dechová hudba zahraje v Novém Slunci
Městská dechová hudba Nový Jičín zve všechny příznivce na koncert, který proběhne v neděli 8. července v 15:30 h v zahradě restaurace Nové Slunce. V programu zaznějí známé melodie první
republiky, písně z českých operet a filmů, skladby Karla Hašlera
a Jaroslava Ježka a také novější taneční melodie různých autorů.
• Náměstí oživí jarmark i Laudon
Ani o letních prázdninách nezůstanou obyvatelé a návštěvníci

našeho města ochuzeni o Novojičínský jarmark. Uskuteční se
v pátek 13. července od 8:00 do 17:00 h na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne produkty regionálních výrobců, mléčné
a masné výrobky, včelí dobroty, jako perníčky a med, koření, ale
také šperky, bižuterii a suvenýry z keramiky, dřeva a dalších
materiálů. Následující den – v sobotu 14. července od 9:00 do
12:00 h – uspořádají kluby vojenské historie na Masarykově
náměstí vzpomínkovou akci Generál Laudon s doprovodným
programem.

Sport
Discgolfové řetězy se zachvěly
Šampionát: Vrchol i začátek
Řetězy discgolfových košů na Bochetě se sedmnáctého června
zachvěly naposledy. O celkovém vítězi 1+1 Tour bylo rozhodnuto.
Nový koncept vymyšlený členy klubu Moravian Gators, který se
skládal ze tří turnajů zaměřených na rozvoj discgolfu v našem městě,
byl u konce. Na každém nejprve probíhala výuka discgolfu, poté
turnaj dvojic složených z pokročilého hráče a nováčka. Turnajů se
zúčastnilo na padesát dvojic. Objevilo se mnoho nových tváří, výsledkem bylo i několik podaných přihlášek do našeho klubu, ale hlavně
velmi cenné zkušenosti a spousta radosti nejen pro nováčky. Sérii
tří turnajů vyhrála dvojice Bohdan Bílek – Jan Tobola, druzí skončili
Jakub Knápek s Lukášem Košťálem a třetí Šimon Galia s Tomášem
Novobilským.
Petr Masník, Moravian Gators

Čtyřiašedesát individuálních a deset štafetových medailí přivezli
závodníci novojičínské Laguny z mistrovství republiky mužů a žen
v ploutvovém plavání, které se uskutečnilo na počátku června v Liberci. V tamním padesáti- a pětadvacetimetrovém bazénu po tři dny
zápolili ploutvaři ze třinácti klubů.
Na stupně vítězů se před fandící tribunou a za podpory ostatních
závodníků postavilo patnáct našich medailistů z individuálních disciplín a tři mladší žáci ze štafet. Pro mnohé to byl vydařený vrchol
sezony, jiní na republikovém šampionátu teprve zahájili náročnou
přípravu na významné mezinárodní závody – Jakub Jarolím a Klára
Křepelková na mistrovství světa seniorů, Jakub Klimpar, Jakub Kovařík a Barbora Svobodová na evropský šampionát juniorů.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Marek Novotný chce pokořit K2
Novojičínský policista a horolezec Marek Novotný míří na nejtěžší
horu světa K2. Doslova pár hodin před odjezdem do Himálají nám
poskytl rozhovor:
Jak dlouho jste se na výstup na druhou nejvyšší horu světa
měřící 8 611 metrů připravoval? Byly přípravy jiné než na minulé
výpravy? Přece jen se říká, že K2 je nejzrádnější a vylézt ji je
mnohem těžší než Mount Everest.
Příprava na expedice bývá celoroční. Odráží se v ní mnoho sportů,
například ultramaratony, smíšená bojová umění a lezení, které mě
zásobují po fyzické stránce a věnuji se jim dlouhodobě. Balzámem
na duši jsou chvíle strávené s mou milovanou ženou Jeannettkou,
která obohacuje můj život tak, že už není třeba dalšího tréninku.
Kolik lidí bude tvořit váš tým a jaký máte časový plán? A čeho
se nejvíce obáváte – lavin, strmých stěn nebo deficitu kyslíku?
Na K2 odjíždím sám, ale vím, že až proběhnou všechny seznamovací rituály s horou, zejména aklimatizace ve výškových táborech,
objeví se na místě lezci, se kterými spojím síly. Společně se budeme
snažit co nejlépe využít příležitosti, které nám bohyně hory k výstupu
na K2 nabídne. Sám sobě budu největším soupeřem, protože budu
muset čelit svému strachu. Když se mi podaří tohle zvládnout, nezbude prostor pro obavy z lavin nebo strmých stěn.
Dočetla jsem se, že na vrchol K2 vede deset výstupových tras,
horolezci často volí cestu přes Abruzziho pilíř. Jaký plán máte
vy?
Chystám se na Česenův pilíř, který protíná jižní stěnu. Je to nádherná technická cesta. Před třemi lety jsem po této cestě vylezl do
výšky 7 400 metrů nad mořem. Další postup mi znemožnily obrovské
přívaly sněhu. Těším se, co se objeví nad touto hranicí.
Které osmitisícovky jste už zdolal ?
V roce 2013 to byl společně s Tomášem Petrečkem double Gasherbrum – vrcholy G1 ve výšce 8 067 metrů a G2 s výškou 8 035
metrů. O rok později jsme s Liborem Uhrem vystoupili na 8 047 metrů
vysoký Broad Peak a předloni na velké a krásné expedici s Janem
Trávníčkem, jejímž posláním bylo doprovázet nevidomého horolezce
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Pro novojičínského horolezce začalo další himálajské dobrodružství.
Foto: archiv Marka Novotného
Honzíka Říhu k vrcholu „Tyrkysové bohyně“, jsme zdolali 8 201 metr
vysokou horu Cho Oyu.
Jak je horolezecká výprava finančně náročná?
Himálajské expedice jsou velmi nákladné. Částky za povolení
k výstupu jdou do statisíců, proto si velmi vážím veškeré podpory
sponzorů. Město Nový Jičín je dlouhodobě jedním z nich. Za to velmi
děkuji. Finanční podporu jsem dále získal od kluků z Beskydské
likérky a novojičínských Hybaj.
Berete s sebou do Himálaje opět vlaječku se znakem Nového
Jičína, aby mohla zavlát na dalším vrcholu osmitisícovky?
Beru. Je to jeden z mých talismanů.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Učitelé se vzdělávají i v zahraničí
Pro pedagogy na všech typech škol je celoživotní vzdělávání samozřejmostí. Učitelé
Střední školy technické a zemědělské
v Novém Jičíně mají možnost absolvovat
pedagogické a odborné kurzy i v zahraničí.
Výjezdy se uskutečňují zpravidla o prázdninách, aby nebyla narušena
běžná výuka. Loni v létě byly vzdělávací pobyty pro deset učitelů zaměřeny především na zlepšení jazykových kompetencí. V únoru sbírali
zkušenosti na partnerských školách na Slovensku dva učitelé odborných
předmětů. Letošní léto bude ve znamení pedagogicky zaměřených
kurzů, pět učitelů se chystá do Španělska a do Itálie.
Všechny pobyty probíhají s podporou evropského programu Erasmus+.
Díky němu mohou učitelé porovnávat své zkušenosti s kolegy z mnoha
evropských zemí, získávat nové podněty pro výuku, zdokonalovat své
odborné znalosti – a to vše nad rámec vzdělávání, které již dříve absolvovali. Hlavním cílem je pak neustálé zlepšování výuky ve všech oborech
na škole.
Spolufinancováno
z programu Evropské unie
Erasmus+

CESTOVNÍ AGENTURA

VALO
Nejširší výběr
dovolené
na jednom místě
Kostelní 17, Nový Jičín

www.valotravel.cz
tel.: 556 703 705, 774 825 420

Novojičínský zpravodaj
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

SEŘ IZ OVAČ
Nabízíme: 26 000–28 000 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.

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

Novojičínský zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín
Náklad:

10 900 ks (16 stran)

Distribuce: do všech domácností v Novém Jičíně,
včetně částí města:
Straník, Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina
Barevnost: plnobarevně
Periodicita: měsíčník (12 vydání do roka)
Uzávěrka: vždy 15. předcházejícího měsíce
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Ohlédnutí pod vysokými koši
Sezona basketbalové mládeže a mužů BC Nový Jičín se chýlí ke
konci. Minižáci do 11 let vybojovali čtvrté místo v oblastním přeboru,
stejně jako chlapci do 13 let, kteří proti týmům z Ostravy a Opavy
nezklamali.
Výkonnostní posun zaznamenali také žáci do 14 let, kteří se statečně probíjeli ligou, avšak účast v lize patnáctiletých pro příští rok
si nezajistili. Do kvalifikace o ligu zamířili rovněž kadeti do 17 let.
V silné konkurenci neuspěli a v následující sezoně si zahrají nadregionální soutěž. Páté místo v juniorské lize obsadili hráči do 19 let,
někteří z nich posílí náš prvoligový mužský tým.
Mužský „A“ tým vybojoval v první lize premiérový postup do play off.
Zejména v závěru základní části se zvedl herně i výsledkově. Osmým
místem si účast ve vyřazovací soutěži sice vybojoval, ale zároveň změřil
síly s největším favoritem soutěže, Královskými Sokoly. I když naši basketbalisté prohráli jednoznačně 0:3 na zápasy, nepodali špatné výkony.
Nabyté zkušenosti se jim zcela jistě budou hodit.
Martin Zdražil a David Hájek, trenéři

Na slet jsou připraveni

První liga i nábor žáků
Právě skončenou sezonu hodnotili členové oddílu stolního tenisu
TJ Nový Jičín na výroční schůzce. Vyzdvihli hlavní úspěch – postup
do první ligy – rozdali zasloužené odměny a nastolili vize pro příští
sezonu. Oddíl chce zefektivnit práci s mládeží, a proto angažuje
kvalitního trenéra Tomáše Janáska, bývalého českého reprezentanta,
nyní hráče třetí německé bundesligy.
V červnu proběhly také nábory žáků. Kdo se jich nezúčastnil a má
zájem rozšířit mládežnickou základnu, může zavolat trenérům mládeže nebo navštívit tréninky v hale, kde se lze domluvit na příští spolupráci. Více informací na www.stolnitenistjnovyjicin.cz.
Miroslav Mikula, člen oddílu

Plavci v krajské špičce
Oblastní přebory starších žáků v plavání proběhly o druhém červnovém víkendu v Karviné. V konkurenci šestnácti oddílů Moravskoslezského kraje se členové našeho Plaveckého klubu vůbec neztratili.
Vybojovali 11 zlatých, 15 stříbrných a 11 bronzových medailí.
Oblastními přeborníky se stali Šimon Vavřín, Annemarie Kulišťáková, Anežka Olosová a Vanda Křížková. Děvčata ve štafetách na
4 krát 50 metrů volným způsobem a polohově startovnímu poli dominovala. Štafety hochů obsadily za Ostravou vždy stříbrné pozice.
O týden dříve novojičínský bazén hostil oblastní přebory mladších
žáků. Naše nejmladší naděje se ukázaly v nejlepším světle. Lucie
Křížková, Matěj Pilát a Matěj Koutný získali tituly přeborníků a jsou
velkým příslibem do budoucnosti.
Kompletní výsledky najdete na www.pknj.cz.
Jakub Minář

Nejvýznamnější událostí sokolů je každých šest let Všesokolský slet. Tím letošním vyvrcholí oslavy 100. výročí vzniku
Československé republiky. I sokolové z Nového Jičína se na
něj důkladně připravili. Pod vedením Milady Vlčkové a Evy
Pustějovské nacvičili dvě sletové skladby – Děti, to je věc!,
určenou pro mladší žactvo, a Ženobraní, kde ladnost pohybu
předvedou ženy. Cvičenci mají za sebou několik oblastních
sletů – v Ostravě, Brně a Valašském Meziříčí, skladbu dětí jste
mohli vidět i v Novém Jičíně. Teď už je před námi ten nejdůležitější – XVI. Všesokolský slet, který se uskuteční od 1. do
6. července v Praze.
Text a foto: Eva Pustějovská

Závišický pohár pro judisty

Patnáct malých judistů ve věku od 6 do 9 let reprezentovalo
novojičínský oddíl na červnovém turnaji Závišický pohár. V silné
konkurenci bezmála sedmdesáti závodníků ze sedmi měst
Moravskoslezského kraje vybojovali tři zlaté, pět stříbrných a pět
bronzových medailí. V soutěži družstev obsadili první příčku
před Opavou a domácími Závišicemi. Novojičínské judo má nyní
sedmdesát zaregistrovaných dětí. Po prázdninách proběhne
další nábor. Více informací najdete na www.judonj.cz, facebooku
a ve vitríně na Masarykově náměstí.
Text: Stanislav Brídzik, foto: Vendula Cabanová

Matěj Pilát se stal oblastním přeborníkem.
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Foto: Luboš Sazovský

Sportovní zprávy
najdete také na straně 12
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Fotosoutěž čtenářů – 87. kolo
Dalo by se říci, že toto soutěžní kolo se neslo v duchu dálkových pohledů na Nový Jičín. Koneckonců, předčasné léto přirozeně vytáhlo i naše
fotoamatéry pro snímek na okolní vyvýšeniny. Někoho dokonce až do oblak, a proto můžeme na významnou část našeho města pohlédnout z výšin.
1. místo s přehledem získává snímek Jaroslava Matuše, jenž si pro něj vzlétl v horkovzdušném balonu.
2. místo si nepochybně zaslouží snímek Petra Lenarta, který snad nepotřebuje žádný komentář.
3. místo patří Petře Heraltové za objevný pohled na město.
Pavel Wessely

1. místo: Jaroslav Matuš

2. místo: Petr Lenart

3. místo: Petra Heraltová

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.

Uzávěrka příštího čísla bude 18. července ve 12 hodin.
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