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Legenda TONAK: Nejstarší kloboučnické továrně na světě je 220 let!
Více na straně 8.
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Poděkovali osobnostem města
Město ocenilo osobnosti ze školství, kultury a sociální sféry. Slavnostní ceremoniál probíhá každoročně v Beskydském divadle. Je
poděkováním lidem, kteří nezištně a nad rámec svých pracovních
povinností věnují čas druhým a podílejí se na rozvoji města. Návrhy
na ohodnocení nejlepších učitelů a vychovatelů, pracovníků v kultuře
i sociálních pracovníků zaslaly odborné komise rady města.
Za zásluhy o rozvoj sociálních služeb byl oceněn Antonín Urban,
jenž stál například za vznikem stacionáře Eden, chráněného bydlení
Archa, nízkoprahového centra pro mládež a rozvojem dobrovolnických programů.
Uznání za neustálé zvyšování úrovně a rozvoj knihovnictví, ale i za
výrazný podíl na kulturním dění ve městě získala Renáta Domoráková.
Simona Drgová, Alena Křížová, Zdeněk Stanislav, Veronika Barošová,
Stanislav Adamec, Eva Štěpánová, Bedřich Rýdel, Irena Šádková,
Vanda Adamčíková a Eva Svobodová převzali ocenění za své pedagogické aktivity.
„Vážím si všech lidí, kteří svou práci dělají dobře. Nezáleží na vzdělání ani profesi. Práce sociálního, kulturního a pedagogického pracovníka je ale výjimečná a nezastupitelná. Zahrnuje individuální
přístup, sociální cítění, empatii, umění naslouchat. Motivovat, předat
vědomosti, poradit i pochválit. A to nelze ničím nahradit,“ poděkoval
oceněným osobnostem starosta Stanislav Kopecký.
Marie Machková, tisková mluvčí

Pohár starosty zná vítěze

Letošní Pohár starosty města po velmi vyrovnaném průběhu
vyhráli reprezentanti Základní školy Komenského 66 (na snímku).
V pořadí druhou Základní školu Tyršova překonali o čtyři body.
Třetí se stejným dobovým ziskem, ale menším počtem prvních
míst v jednotlivých sportech, skončila Základní a mateřská škola
Jubilejní. Čtvrtá příčka patří Základní škole Komenského 68. Jako
hosté se některých soutěží zúčastnili sportovci ze Základní školy
Galaxie a zdejšího gymnázia.
Text a foto: Pavel Sedlář

Ekosoutěže – kdo vyhrál?

Starosta Stanislav Kopecký ocenil i Simonu Drgovou. Foto: Marie Machková

Začala rekonstrukce haly ABC
Hala ABC v areálu zdejšího hlavního stadionu prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. Zahrnuje zateplení budovy, výměnu oken, přístavbu
nářaďovny, nástavbu a s ní spojené zvýšení počtu šaten a zlepšení
sociálního zázemí haly. Změní se také způsob vytápění haly i sociálního zázemí, osvětlení zajistí moderní LED technologie.
Rekonstrukce přispěje ke zlepšení technického a užitného stavu
haly postavené v letech 1982–1983. Vyžádá si 32,8 milionu korun,
z toho 21,4 milionu poskytne ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zbytek uvolní město. Hala by měla obnovit provoz v únoru
příštího roku.
Jiří Hrachovec, předseda TJ Nový Jičín

Prázdninový provoz knihovny
Půjčovní doba ve zdejší městské knihovně bude od 1. července
do 30. 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.
Kvůli čerpání dovolené bude městská knihovna včetně areálu dětského hřiště od 22. července do 2. srpna pro veřejnost uzavřena.
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny
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Slavnostní vyhodnocení Velké ekosoutěže 2019 a soutěže Nejlepší
škola v oblasti environmentální výchovy proběhlo 30. května v kině
Květen. V první z nich žáci místních škol soutěžili o hodnotné ceny
ve sběru vyřazených drobných elektrospotřebičů – celkem jich odevzdali 10 123 kusy.
Nejlepší třídou Základní školy Jubilejní, pracoviště Dlouhá 56, byla
5. C s 1 028 kusy, v Základní škole Komenského 66 zvítězila 2. A se
736 kusy, v Základní škole Komenského 68 byla nejpilnější 5. A se
311 kusy, v Základní škole Tyršova vyhrála 4. B se 300 kusy a v Základní škole Jubilejní 4. A se 177 kusy.
Soutěž o nejlepší školu v environmentální výchově vyhrála Základní
škola Komenského 68, o druhé místo se podělily základní školy
Komenského 66 a Jubilejní, třetí skončila Základní škola Jubilejní,
pracoviště Dlouhá 56.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Svoz odpadu o státním svátku
Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu
– popelnic a kontejnerů – bude o státním svátku 5. července
probíhat podle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny.
Nádobu, která nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat na místě do vyprázdnění. Svoz biologicky rozložitelného
odpadu v tento den neproběhne.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Strážníci dohlédnou na mládež
O prázdninách mají děti zcela odlišný režim než po zbytek roku.
Proto je potřeba nastavit jim pravidla, minimalizující případné nesnáze. Poučit je, jak se mají chovat, je samozřejmost. Rodiče by se
svými dětmi měli komunikovat, vědět o jejich radostech i starostech
a o tom, kde a s kým tráví volný čas. Důvěra v rodině hraje hlavní
roli i v otázce jejich bezpečí. Dětem se o prázdninách budou věnovat
také strážníci při svých pochůzkách. Zaměří se na ně jako na chodce
a cyklisty v silničním provozu, při kontrolách dětských hřišť a parků,
kde se scházejí ve skupinkách a konzumují alkohol.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
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Studánková stezka opravena

V březnovém čísle Novojičínského zpravodaje jsme psali
o pohromě, jež postihla nejvýznamnější místo oblíbené trasy dvanácti studánkami pod Puntíkem. Pádem stromu zcela zničený
můstek byl díky obětavé pomoci, hlavně členů Klubu rodáků, ale
i žilinských občanů, znovu zbudován. Stěží by se obnova zdařila
bez podpory odboru životního prostředí městského úřadu. Všem
aktérům patří poděkování. Po obnově unikátního značení trasy,
poškozeného pádem stromů i vandaly, a po pročištění letos zvláště
zaplevelených míst, si lze už jen přát, aby prameny byly v budoucnu tak vydatné, jako na konci letošního června.
Text a foto: Pavel Wessely

Symfonický orchestr na Skalkách!
Rock The Opera je světová show, v níž se snoubí nejlepší rockové
písně se skvělým zvukem symfonického orchestru. Originalita, propracovanost a jedinečný zvuk velkého orchestru – to vše zažijete
letos na jediném místě v Česku – v amfiteátru na Skalkách!
Prague Philharmonic Orchestra a její dirigent Friedemann Riehle spojují
nevšední atmosféru, sílu a originalitu rockových legendárních hitů. Když
se k tomu přidají jedinečné hlasy a interpretace, vznikne Rock The Opera
– show, která slaví úspěchy po celém světě, například v Nizozemí,
Německu, Rakousku, Řecku, Turecku, Rusku, Polsku, Belgii a Norsku.
Nabídne hity Deep Purple, AC/DC, Pink Floyd, U2, Queen, Led
Zeppelin a dalších. Dále vystoupí hudební skupina Leon, Lenka Hrůzová & LoGarytmy, Sabina Křováková s kapelou a písničkář Vladan.
Lenka Hrůzová a Sabina Křováková zazpívají některé písně se symfonickým orchestrem.
Největší rockové hity se silou orchestru si v amfiteátru Skalky
můžete poslechnout v sobotu 27. července od 18:00 h. Vstupenky
lze zakoupit v předprodeji za zvýhodněnou cenu 490 Kč v pokladnách
Městského kulturního střediska nebo on-line na www.mksnj.cz
a www.facebook.com/mksnj. Na místě v den konání akce budou
v prodeji za 600 Kč.
Jiří Macíček, Městské kulturní středisko

Do práce na kole i pěšky
Už popáté se naše město v květnu zapojilo do
celostátní kampaně Do práce na kole. Zdejší účastníci cestou do zaměstnání a zpět našlapali na kole
21 439 kilometrů a ušli pěšky 3 369 kilometrů.
Do soutěže se v Novém Jičíně přihlásilo
60 týmů s celkem 159 účastníky. Podmínky hlavní
kategorie Pravidelnost splnilo 26 týmů s 92 účastníky, kteří během
května absolvovali minimálně dvě třetiny cest do práce na kole, během
nebo chůzí. Z toho pět týmů se 16 účastníky splnilo soutěžní podmínky
na 100 procent. Navzdory nepříznivému počasí jezdili, chodili nebo
běhali do zaměstnání každý pracovní den.
Nejlepší z nich převzali 15. června na Masarykově náměstí zajímavé
ceny. Po celý květen zároveň probíhaly takzvané akce na triko, při nichž
si účastníci v soutěžních tričkách mohli dát zdarma dobrou kávu, čaj,
zmrzlinu, jahodový mléčný koktejl nebo chlebíček s minerálkou.
Lenka Ondřejová, cyklokoordinátorka

Největší borci letošní kampaně.

Foto: Lenka Ondřejová

Děkujeme našim partnerům:
Město Nový Jičín, Zdravé město Nový Jičín, Optika Lenka,
Nemocnice AGEL Nový Jičín, VOP CZ, s. p., TONAK, a. s., Šarady
& Šrámková Allianz pojišťovna, Cukrárna Sauro, Martin Café,
BESIP, Caffé Caffé, BIKEMANIA shop, TANDEM M+R s. r. o.,
CykloArt Nový Jičín, Jesenický pramen, PCV okna s. r. o., AS Fitness, Bezlepík, Proficio, Dobrá čočka, CK Kudrna.

Novojičínský zpravodaj

Za výkresy elektrokoloběžky

Společnost Varroc Lighting System vyhlásila v květnu pro žáky
8. a 9. tříd novojičínských základních škol malířskou soutěž Varroc
Světlo budoucnosti. Autorky tří nejlepších výkresů – Natálie Ščuková ze Základní školy Komenského 68, Nela Jašurková ze
Základní školy Komenského 66 a Bára Chobolová ze Základní
školy Dlouhá 56 – převzaly 14. června diplom a elektrokoloběžku.
Do soutěže se zapojilo pět základních škol, od nichž Varroc získal
celkem 54 originálních výkresů toho, jak si děti představují osvětlení vozidel v budoucnosti. Všichni výtvarníci získali jako odměnu
dárkový balíček Varroc. Veřejnost si může soutěžní výkresy prohlédnout na výstavě Varroc Cesta světla, která bude k vidění od
6. září do konce kalendářního roku v Žerotínském zámku. Výstava
se uskuteční u příležitosti oslav 140 let výroby světelné techniky
v Novém Jičíně a bude i součástí letošní Slavnosti města.
Text: Alena Hegnerová, foto: Martin Holain
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Už jsou z nich čtenáři

Prvňáčci ze Základní školy Jubilejní se zapojili do projektu
Už jsem čtenář, jehož cílem je rozvíjet čtenářské návyky žáků
již od prvního ročníku školní docházky. Při podzimní návštěvě
městské knihovny se děti seznámily s jejími prostorami, žasly
nad množstvím knížek a poslouchaly paní knihovnici, jak jim
předčítá zajímavé texty nebo veselé básničky. V červnu se však
role obrátily. Nejmenší školáci předvedli, jaký udělali pokrok –
to oni již četli Radce Grofové, která je oběma návštěvami provázela. V další části společně hledali poklad, povídali si o knížkách, sami se do nich začetli. Potom už zbývalo jen složit
čtenářský slib a poděkovat za darovanou knížku. Jako součást
projektu dostaly všechny děti ještě jeden dárek – mohou využít
bezplatnou registraci do knihovny a nadále rozvíjet své čtenářství.
Text a foto: Miroslava Borošová

Když snídaně pomáhá
Pořádně živo bylo 3. června v parku pod gymnáziem. Zdejší studenti tady uspořádali již druhou charitativní snídani, které dali název
Snídej pro děti. Po celé dopoledne mohli kolemjdoucí posnídat
výrobky studentů a přispět tak na spolek Vzduchoplavci, jenž pořádá
letní tábory pro děti s různým typem postižení. Společně se nám
podařilo vybrat 23 tisíce korun!
Tereza Jelínková, koordinátorka akce

Báječné setkání s divadlem

Kamenné divadlo na Skalkách potřiadvacáté ožilo Divadelní
dílnou. Letošní ročník byl nově dvoudenní. Páteční večer byl určený především dospělému publiku. Po místním Divadle bez portfeje
následovalo stand-up vystoupení Na stojáka, závěr patřil hudebnímu vystoupení Fčil a tu. Sobotu si tradičně užily zejména rodiny
s dětmi. Navštívili nás Divadélko Koloběžka, žonglér Křupíno,
divadlo Krapet a jeho Zimní příhody včelích medvídků, hledali
jsme poklad Lesního muže a zhlédli spoustu dalších úžasných
vystoupení a workshopů. Pohádkově-divadelní den zakončila
nezapomenutelná ohňová show.
Text a foto: Jiří Macíček

Město Nový Jičín
vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pozic

• referent veřejné správy na úseku
životního prostředí
• vedoucí odboru bytového
• vedoucí odboru rozvoje a investic
Podrobné informace najdete na
www.novyjicin.cz – volná pracovní místa.

Dětský domov padesátiletý
Padesát let působení v našem městě si připomíná zdejší dětský domov, který patří mezi 17 školských zařízení svého druhu
zřizovaných Moravskoslezským krajem. V jedné z Hückelových
vil postavené v roce 1904 sídlí od 20. července 1969. V letech
1962 až 1969 působil v Požaze a Hladkých Životicích. Dětský
domov přijímá děti zpravidla ve věku od 3 do 18 let na základě
rozhodnutí soudu. Pobývat zde mohou i po dosažení zletilosti,
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pokud studují nebo se soustavně připravují na budoucí povolání,
nejdéle však do svých 26 let. Půlstoletí provozu na současné
adrese si dětský domov připomněl 21. června dopolední oslavou
spojenou s prohlídkou zařízení a prezentací studie nové podoby
své zahrady. Odpoledne oslava pokračovala zakončením školního roku.
Text: Michal Pokorný, foto: Muzeum Novojičínska a Michal Pokorný
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Barevný den i akademie
Oslava Mezinárodního dne dětí pod taktovkou Střediska volného
času Fokus proběhla 1. června ve Smetanových sadech. Všechna
stanoviště jsme tematicky ladili do pestré palety barev, abychom
dostáli názvu Velký barevný den dětí.
Malí oslavenci plnili soutěžní úkoly a těšili se ze skákacího hradu,
jízdy na poníkovi, malování na tvář a dalších atrakcí. Uprostřed zábavy
vystoupily děti se švihadlovou show a kytaristé zahráli a zapěli tři písně.
Malých a doprovázejících velkých návštěvníků bylo okolo 1 tisíce!
Počasí bylo velmi pěkné a stín stromů v parku nám všem přišel vhod.
O dva dny později uspořádal Fokus přehlídku svých kroužků
a zájmové činnosti. Doufáme, že jste se dobře bavili a že se opět uvidíme v novém školním roce. Na akademii vystoupilo přes 400 účinkujících ve věku od 3 do 60 let. Jsme pyšní na všechny, kteří se
postavili na prkna divadla a předvedli tak vše, co se v letošním roce
naučili. Přestože se nemohly předvést všechny kroužky, věříme, že
program byl pestrý a poutavý. A publikum vytvořilo skvělou atmosféru.
Jan Němec, Středisko volného času Fokus

Bludovické děti se bavily

Akce Bludovické děti se baví proběhla 8. června v této místní
části. Zúčastnilo se jí několik desítek dětí nejen z Bludovic, ale
i z přilehlého okolí. Skauti ze střediska Novojická dvojka pro ně
připravili soutěžní disciplíny, za jejichž splnění dostaly odměnu.
Hasiči se postarali o ukázku hašení domu a nakonec také o pěnu,
kde se všichni dostatečně vyřádili.
Text a foto: Kamil Škarka

Poutavé setkání s lesníkem

Na akademii děti předvedly, co umějí.

Foto: Matěj Sobotka

Ve střižně Rádia Čas Rock

Žáci šestých ročníků Základní školy Komenského 68 se v obecních lesích v Krhové zúčastnili Dne s lesníkem. Při setkání s hajným,
který jim ochotně vysvětlil souvislosti a odpověděl na otázky,
mohly děti poznat nejen náplň jeho dne, ale i samotné práce
v lese. Jednalo se o kácení stromů, přibližování dříví z lesa s využitím koně a lesního kolového traktoru a jeho odvoz na skládku
dřeva vyvážecí soupravou.
Text a foto: Markéta Konvičková

Loučka v zábavě i pohybu
Jeden z vrcholů svého půlročního snažení prožili 6. června žáci
devátého ročníku Základní školy Jubilejní. Jako součást projektu
Příběhy našich sousedů zachytili vzpomínky pamětnice Kristy
Míčkové na události 20. století. S hotovým scénářem navštívili
Rádio Čas Rock v Ostravě, kde vzpomínky namluvili a redaktor
Jan Gavelčík je sestříhal. Ve vlaku si repliky ještě zopakovali a před
příchodem do studia nahlas vyzkoušeli. Poté už seděli před mikrofonem ve střižně a snažili se vstupy co nejlépe namluvit. Výsledky
své práce představili na veřejné prezentaci, která proběhla
24. června v aule radnice za účasti všech novojičínských škol.
Text a foto: Kateřina Najdková
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Tradiční Den Loučky uspořádali 15. června v této městské části.
Jeho program byl opět rozdělen do tří na sebe navazujících částí. Po
ranní mši v kostelíku svaté Anežky se v orlovně uskutečnily dva turnaje
– neregistrovaných ve stolním tenisu za účasti 20 hráčů a čtyřčlenných
smíšených družstev v bowlingu, v němž se utkalo 7 týmů. Odpolední
část proběhla v areálu chovatelů, kde byly pro děti připraveny skákací
hrad, zábavné soutěže, malování na obličej a svým vystoupením je
pobavil kouzelník. Dospělým, jichž přišlo na 250, hrála až do večera
hudba Dušana Pospěcha. Kvalitní program, bohaté občerstvení a přátelská atmosféra přispěly ke spokojenosti všech účastníků akce, kterou
finančně podpořilo naše město.
Jaroslav Kotas
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Mládež se utkala ve čtyřboji

Zúčastní se jich na 140 dětí a přes 30 vedoucích. Oddíly se vydají do
Ženklavy, Žiliny u Nového Jičína, Děrného u Fulneku, Kozlovic, a na
chatu Švýcarák v Jihočeském kraji.
O děti se starají skautští vedoucí s povinnou kvalifikací. Táborníci
spí buď v klasických podsadových stanech, které jsou vynálezem českých skautů, nebo v indiánských tee-pe, výjimečně ve zděných budovách. Prožijí tak část prázdnin v nádherné přírodě se spoustou
kamarádů, netradičním programem a množstvím zážitků a dobrodružství. Letošní skautské tábory finančně podpořil Moravskoslezský kraj
z dotačního programu Podpora volnočasových aktivit a informačních
center pro mládež.
Václav Dobrozemský, vedoucí střediska Pagoda Nový Jičín

Divadlo trochu jinak
Krajské kolo Sportovních her mládeže pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami uspořádala na konci května Základní
a mateřská škola Dlouhá 54. V lehkoatletickém čtyřboji, který
zahrnoval hod kriketovým míčkem, skok daleký, sprint na
60 metrů a vytrvalostní běh na 1 500, v případě dívek na
800 metrů, se utkali starší žáci a žákyně základních škol z Moravskoslezského kraje. V týmové soutěži vybojovaly dívky z okresu
Nový Jičín druhé místo, chlapci skončili třetí. Putovní pohár za
nejvyšší součet bodů získali atleti z Opavska. Největší radost
pořádající škole udělala její žákyně Ludmila Holá (na snímku vpravo), která zvítězila v hodnocení jednotlivkyň.
Text a foto: Eva Krupová

Skauti jedou na letní tábory
Tradiční letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti skautů ze
zdejšího střediska Pagoda. Program je postaven tak, aby děti nejen
odpočívaly, hrály si a sportovaly, ale aby si z tábora odnesly neuvěřitelné
zážitky a spokojený pocit z toho, že něco dokázaly a strávily léto se
svými kamarády.
Středisko Pagoda letos pořádá šest táborů trvajících 1 až 2 týdny.

Jedinečnou příležitost podívat se do zákulisí Divadla A. Dvořáka
v Ostravě měli žáci prvního stupně Základní školy Tyršova. Seznámili se s historií divadla a mnoha profesemi, které zajišťují jeho
provoz. Prohlédli si nejen hlediště, jeviště s připravenými kulisami
a orchestřiště, ale také technické zázemí – otočnou část jeviště,
dvě propadla, zkušebnu baletu i orchestru, v odpočívárně pro
umělce mohli posvačit. Mimořádným zážitkem bylo sledování
dirigenta, hudebníků, sboru a sólistů při zkoušení nové opery. Na
závěr děti obešly celé divadlo i provozní budovu s krejčovskými
a stolařskými dílnami na výrobu kostýmů a kulis.
Text: Martina Dostálová, foto: archiv školy

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Náš zákazník, náš pán – nebo vazal?
Tuto otázku si kladu vždy, když se setkám s klientem, který nabyl
dojmu, že je úplně pitomý, ztracený a ničemu nerozumí. Klientovi,
který před lety uzavíral smlouvu s obchodníkem s elektřinou, bylo
vše velmi jasně ústně vysvětleno. Inu, když ptáčka lapají, pěkně
mu zpívají. Takhle nějak to tehdy bylo. Klient s radostí uzavřel smlouvu a vůbec se nezabýval tím, jaká práva mu smluvní vztah poskytuje.
Po dobu plnění klient odebíral elektřinu a byl spokojený. Smlouvu
měl uzavřenou na 12 měsíců s takzvanou automatickou prolongací.
Pokud se sám neozval, smlouva se prodloužila na dalších 12 měsíců,
a tak pořád dokola.
Jenže obchodník nikdy nespí, a tak na klienta „nastoupí“ s telefonním rozhovorem, během něhož s ním sjedná takzvaný nový produkt, a uzavřou novou smlouvu za lepších cenových podmínek.
Heuréka. Cenové podmínky jsou však výhodnější jen zdánlivě. Klient
se zavázal na 36 měsíců a opět s automatickou prolongaci na dalších
36 měsíců. A teď pozor, pokud klient 6 až 3 měsíce před skončením
doby trvání smlouvy neoznámí, že nemá zájem pokračovat, smlouva
se prodlouží na dalších 36 měsíců a tak dále.
Řekněte mi, kdo si to má pamatovat? Klient žije v domnění, že
vše je v pořádku, že proběhl telefonní rozhovor, a pouští vše z hlavy.
Obchodník mu poté posílá písemné sdělení, na čem se po telefonu
dohodli. V něm je uvedeno, že byla uzavřena nová smlouva, potvrze-
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ná i telefonicky. A že obchodník gratuluje klientovi k takovému počinu. Dále je uvedeno i pro mne, coby advokáta, velmi těžko pochopitelné sdělení, že „...dojde-li k ukončení nové smlouvy, zanikne tím
rovněž tato dohoda o ukončení předchozí smlouvy.“ Znamená to
tedy, že pokud klient ukončí smlouvu s obchodníkem, zanikne
smlouva, ale začne opět platit ta původní?
Klient proto neví, kdy mu smlouva skončí, a napadne jej zdvořile
se dotázat smluvního partnera na to, kdy mu tedy smlouva skončí.
Co na to obchodník? Neodpoví, respektive klientovi sdělí, že smlouva skončí podle podmínek, případně že skončí, pokud bude vypovězena. Výpověď je poté nutné učinit podle všeobecných
obchodních podmínek čl. IV odst. 3, a basta.
Obchodník, který takto systematicky zahání své klienty do kouta,
se podle mého názoru nechová v duchu známého hesla Náš zákazník, náš pán, neboť nerespektuje jeho vůli. Přitom by obchodníka
vůbec neubylo, kdyby datum skončení smlouvy sdělil. Je to přece
jeho klient, kdo mu pravidelně platí a živí jej. K pousmání je slogan
obchodníka, kterým propaguje své služby: „Energie bez cenového
napětí“. Není napětí jako napětí, co říkáte?
Možná se ptáte, co s tím lze dělat? Odpovím jednoduše: Nenechat
se takto zviklat a nebát se smlouvu ukončit. Rád v dané věci svému
klientovi pomohu, i za cenu soudního sporu.
Tomáš Panáček, advokát
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Pivobraní 2019
V Novém Jičíně se už posedmé konalo Pivobraní. Představilo
se 30 pivovarů, šest z nich přijelo ze zahraničí. Sládci pro tento
festival uvařili přes 100 druhů piv včetně letních speciálů. Letos
se vytočilo 11 250 litrů zlatavého moku. Partnerské město Novellara
přivezlo i parmezán, balzamikové octy, vodní meloun, salámy či
škvarky a zástupci Kremnice zase razili pamětní minci s logem

Pivobraní a nabízeli výrobky z ekofarmy – paštiky, ovčí sýry, salámy,
klobásy. Ze Slovenska dorazila také kapela Virvar. Pořadatelé připravili zábavný a kulturní program pro celé rodiny. Večer zazpíval
Petr Kolář s kapelou, Vypsaná fixa nebo skupina Mandrage.
Marie Machková, tisková mluvčí
Foto: Marie Machková, Karolína Kyšková a Lenka Malinová

Červenec 2019

Jubileum Hückelovy továrny na klobouky
Nový Jičín se nesmazatelně zapsal do dějin jako „město klobouků“.
Jeho kloboučnickou historii začal psát Prokop kloboučník, zmiňovaný
v archivních pramenech z roku 1506. Později roku 1630 zde vzniká
samostatný kloboučnický cech. Věhlas tohoto řemesla však nastává
až s příchodem rodiny Hückelů, původem z bavorského Würtzburgu,
která se v roce 1638 usadila nejprve ve Fulneku a po celých 160 let
tam provozovala kloboučnické řemeslo. Roku 1799 se Johann Nepomuk Hückel stal kloboučnickým mistrem v Novém Jičíně a položil
zde základy nejstarší továrny svého druhu na světě.

Veduta továrny Johann Hückel’s Söhne z roku 1895.
Foto: Muzeum Novojičínska

a v následujících letech získali odbytiště nejen v evropských zemích,
ale i v zámoří. O pár let později, v roce 1874, se jejich továrna stala
největší ve městě. Následující rok přistoupil jako společník jejich
nejmladší bratr Karl (1850–1919). Vynikající kvalita a rozsáhlá produkce značky Hückel byla na přelomu 19. a 20. století oceněna na
mnoha světových výstavách.
Listina o přijetí Johanna Nepomuka Hückela do kloboučnického cechu.
Foto: Státní okresní archiv

S párou na vrchol
Svou živnost provozoval Johann Nepomuk Hückel zprvu na tehdejším Courierringu (dnešní ulice Generála Hlaďo) v domě číslo 749. Posléze v roce 1811 přišel do města také jeho bratr Augustin (1786–1848)
a zapojil se do zdejší kloboučnické produkce. Oba bratři měli sousedící
dílny na Dolní bráně číslo 16 a 18, které Augustinův syn Johann
(1814–1880) v roce 1848 sloučil do jednoho výrobního komplexu. Po
návratu svých synů ze studií kloboučnické výroby v cizině zmechanizoval v roce 1865 výrobu instalací parního stroje o výkonu 3 koňských
sil. Jeho dílna byla první mechanizovanou kloboučnickou továrnou

Kresba dílny Johanna Hückela na Dolní bráně.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

v tehdejším Rakousku. Přínos nových technologií do výroby okamžitě
zvýšil poptávku. Proto bylo v roce 1867 rozhodnuto zakoupit pozemky
na jižní straně města a vystavět zde moderní kloboučnickou továrnu.
Již brzy po výstavbě nové továrny Johann Hückel zaměstnával
na 300 dělníků. V roce 1868 byla do obchodního rejstříku nově zapsána jako obchodní společnost J. Hückel´s Söhne. Společníci a zároveň bratři Augustin (1848–1917) a Johann (1843–1917) Hückelové
využili všech možností a prostředků k rozvoji celého podniku
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Tradice pokračuje
Další rozvoj kloboučnické
produkce zastavila až první
světová válka. Po jejím skončení vedle vídeňské pobočky vznikly také závody
v německé Ratiboři a polském Skočově. V období
konjunktury před další světovou válkou firma zaměstnávala na 3 tisíce dělníků,
mistrů a úředníků. Takřka
1 tisíc různých strojů poháněly čtyři parní kotle a turbína se spotřebou téměř tří
vagonů uhlí denně. Během
druhé světové války firma
postupně přecházela na
zbrojní výrobu. V roce 1941
Reklama firmy z třicátých let 20. století.
Hückelova továrna odkouFoto: Muzeum Novojičínska pila od německého státu
bývalou továrnu Bratři Böhmové. Podobně jako mnoho
dalších novojičínských rodin
odjeli Hückelové koncem
války do Německa a Rakouska. Následným znárodněním a sloučením všech
tehdejších československých kloboučnických továren vznikla firma TONAK,
národní podnik.
Dnešní akciová společnost TONAK pokračuje v kloboučnické tradici Nového
Jičína a řadí se mezi nejstarší
Výroční logo akciové společnosti TONAK.
továrny na světě s úžasnými
Foto: Muzeum Novojičínska
220 lety historie. Své produkty vyváží do více než padesáti zemí celého světa. Letošní výročí si
připomene nejen při zářijových slavnostech města, ale také první velkou publikací, mapující kloboučnickou historii v našem městě.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
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Nesmrtelný Fred Liewehr
Ač v Rakousku patří mezi nesmrtelné divadelní a filmové herce,
operní, operetní a muzikálové pěvce, ve Vídni je po něm pojmenovaná ulice a v Burgtheater má bustu, v rodném městě o něm ví
jen zasvěcení. Právě letos si připomínáme 110 let od narození
Freda Liewehra.
Alfred Rudolf Johann Liewehr se narodil 17. června 1909
v Novém Jičíně v domě číslo 1059, později Legergasse 15 (dnes
Havlíčkova ulice, v té době objekt patřil místnímu lékaři MUDr. Franzi Preisenhammerovi). Jeho otcem byl účetní Rudolf Liewehr, narozený 2. června 1868 rovněž v Novém Jičíně, který se po vzoru
svého otce Johanna později také věnoval výrobě sukna. Alfredova
matka Marie, dcera zdejšího hostinského Johanna Neussera, se
narodila 28. června 1882.
Hrdina jeviště i plátna
Mladý Alfred Liewehr v našem městě absolvoval základní a středoškolské vzdělání. Poté studoval germanistiku na univerzitách
v Praze a Vídni, kde začal v roce 1930 navštěvovat proslulý umělecký
seminář Maxe Reinhardta. Od roku 1938 zde sám působil jako
pedagog. V roce 1931 začal hereckou kariéru jako elév ve vídeňském
divadle Theater in der Josefstadt a o dva roky později získal angažmá
ve věhlasném vídeňském
Burgtheater. Až do konce
svého života město a divadlo neopustil. Ztvárnil zde role
mladých romantických hrdinů, ale také charakterních
postav světové divadelní
literatury, od Romea přes
Dona Carlose, po ředitele
cirkusu v divadelní hře Pavla
Kohouta August, August,
August.
V roce 1935 natočil svůj
první film Jana, das Mädchen aus dem Böhmerwald.
Jednalo se o německojazyčnou verzi československo-rakouské produkce
v režii Roberta Landa. Jedním z tvůrců hudby byl Karel
Hašler a Fred Liewehr zde
ztvárnil jednu z hlavních
úloh. Z dalších filmových
V roli Františka I. Štěpána Lotrinského.
Foto: sbírka Františka Holuba rolí připomeňme Johanna

Strausse mladšího ve filmu Nesmrtelný valčík (Unsterblicher Walzer),
jenž měl u nás premiéru 3. listopadu 1939, nebo Ludvíka Bavorského ve filmu Vídeňská krev (Wiener Blut, 1942). Po Pozdní lásce
(Späte Liebe) z roku 1943 se filmově odmlčel.
Točit opět začal roku 1948, kdy ve filmu Anděl s pozounem (Der
Engel mit der Posaune) vytvořil roli korunního prince Rudolfa. V roce
1951 si ve snímku Marie Terezie (Maria Theresia) zahrál Františka
Štěpána Lotrinského a o tři roky později belgického krále Leopolda
ve filmu Mladá léta královny Viktorie (Mädchenjahre einer Königin).
Se slavnou Marikou Rökk se potkali ve snímku Dítě Dunaje (Kind
der Donau, 1950). Poslední film Anna natočil v roce 1988.
Život s múzami
Liewehr byl především všestranný umělec. Byl znám jako skvělý
interpret literárních textů
a básní, operní a komorní
pěvec. Dne 1. ledna 1979 při
25. novoročním koncertu
vídeňských filharmoniků
pronesl průvodní slovo. Od
roku 1949 pravidelně účinkoval ve vídeňské Volksoper, mimo jiné ztvárnil roli
Petruccia v muzikálu Líbej
mě, Katko. Od třicátých let
byl častým hostem Salcburských letních slavností,
například v roce 1950 zpíval
v Kouzelné flétně. V Salcburku se také seznámil
s komorní a operní pěvkyní,
sólistkou Vídeňské opery,
mezzosopranistkou Martou
Rohs (1909–1963), která se
stala jeho životní partner- Liewehrova „peefka“ z roku 1955.
kou. Jejich syn Florian LieFoto: sbírka Františka Holuba
wehr (1945–2014) byl rovněž
herec.
Fred Liewehr zemřel 19. července 1993 a jeho jméno nese ulice
ve 13. vídeňském okrese. V roce 1969 byl jmenován čestným členem
Burgtheater, v roce 1981 doyenem. Byl nositelem zlaté medaile města
Vídně, zlaté medaile Rakouské republiky a dalších vyznamenání
a cen. Ve svém dlouhém divadelním životě ztvárnil více než 260 rolí
v 8 tisících představení a natočil přes 40 filmů.
Karel a Lenka Chobotovi, Státní okresní archiv Nový Jičín

Záznam z matriky narození. Foto: Zemský archiv Opava

Novojičínský zpravodaj

9

Červenec 2019
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Předplatné 2019–2020
Předplatitelská skupina A
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY (opera) – Slezské divadlo Opava
BALADA PRO BANDITU (muzikál) – Divadlo A. Dvořáka Příbram
CHLAP NA ZABITÍ – Pantheon Production Praha
OSM ŽEN – Klicperovo divadlo Hradec Králové
SATURNIN – Městské divadlo Zlín
Představení podle aktuální nabídky
Předplatitelská skupina B
OSMYČKY – Městské divadlo Brno
MOJE TANGO – Divadlo Studio DVA Praha
NORA – Divadlo Pod Palmovkou Praha
VITKA – Divadlo Husa na provázku Brno
PAN THEODOR MUNDSTOCK – Studio Hrdinů Praha
Předplatitelská skupina D
LEŽ – Divadlo Verze Praha
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY – Divadlo Palace Praha
CIZINEC – Divadlo Na Fidlovačce Praha
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE – Východočeské divadlo Pardubice
ČO SA SNÍVA TRPASLÍKOM – Radošinské naivné divadlo Bratislava
Předplatitelská skupina P
PUSŤTE DONU K MATURITĚ – Divadlo Pod Palmovkou Praha
JAK ZABÍT KOMIKA – Divadlo Ungelt Praha
KLEOPATRA – Sedmá divadelní Praha
WALLS & HANDBAGS – Losers cirque company Praha
Předplatitelská skupina S
MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL – Divadlo v Rytířské Praha
MADAME RUBINSTEIN – FDA Praha
ODVOLÁNÍ – Divadlo v Řeznické Praha
UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ! – Studio Ypsilon Praha
CYRANO – Moravské divadlo Olomouc
Kruh přátel hudby
JOSEF SUK PIANO QUARTET (klavírní kvarteto) – Praha
INDI STIVÍN – kontrabas, ALICE SPRINGS – klavír – Praha
JIŘÍ PAZOUR – klavír – Praha
LOBKOWITZ TRIO (klavírní trio) – Praha
DUO CD (kytarové duo) – Praha
BABORÁK ENSEMBLE (lesní roh, housle, violoncello, klavír) – Praha
JANÁČKOVA FILHARMONIE – Ostrava
JAN ADAMUS – hoboj, IRENA CHŘIBKOVÁ – varhany – Praha
Předplatitelská skupina Rolnička
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU – Scéna Bajka Český Těšín
PROSTĚ ŽÁBA – Divadlo U staré herečky Praha
MAMI, UŽ TAM BUDEM? – Divadlo Minor Praha
FUJ JE TO! – Divadlo loutek Ostrava
Předplatitelská skupina Čtyřlístek
POPELKA – Slezské divadlo Opava
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – Městské divadlo Zlín
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA – Moravské divadlo Olomouc
Informace pro předplatitele
• Prodej předplatného a příjem nových přihlášek v pokladně divadla
byly zahájeny.
• Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa do 12. července.
Rezervaci je nutné uhradit v pokladně Beskydského divadla
do 12. července. Poté budou neuhrazená místa nabídnuta dalším
zájemcům.
• Pokladna bude od 15. července do 19. srpna uzavřena, prodej
předplatného bude pokračovat od 20. srpna.
• Uzávěrka předplatného bude 13. září.
• Prodloužená otevírací doba pokladny do 12. července: Pondělí
– zavřeno, úterý – čtvrtek od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do
17:00 h, pátek od 10:00 do 14:00 h
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Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ NEVIDITELNÉ • Pondělí 1. července/úterý 2. července
v 17:30 h • Středa 3. července ve 20:00 h • Drama, komedie,
102 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA • Pondělí 1. července/neděle 14. července ve 20:00 h • Komedie, akční, sci-fi,
107 min., dabing, nevhodný do 12 let.
■ PODFUKÁŘKY • Úterý 2. července ve 20:00 h • Komedie,
94 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ ALADIN • Středa 3. července/čtvrtek 4. července v 17:30 h •
Dobrodružný, fantasy, muzikál, 120 min., dabing, přístupný.
■ SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA • Čtvrtek 4. července
ve 20:00 h 2D titulky • Pátek 5. července v 17:00 h 3D dabing •
Pátek 5. července/sobota 6. července ve 20:00 h a úterý 9. července v 17:00 h 2D dabing • Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi,
142 min., přístupný.
■ TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 • Sobota 6. července/neděle
14. července v 17:30 h • Animovaný, rodinný, komedie, 86 min.,
dabing, přístupný.
■ TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK • Neděle 7. července v 15:30 h
• Animovaný, rodinný, 80 min., česky, přístupný.
■ POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU • Neděle 7. července v 17:30 h
• Akční, dobrodružný, animovaný, rodinný, 104 min., dabing, přístupný.
■ SRÁŽKA S LÁSKOU • Neděle 7. července ve 20:00 h • Pondělí
8. července v 17:30 h • Komedie, romantický, 125 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ ROCKETMAN • Pondělí 8. července ve 20:00 h • Životopisný,
drama, hudební, 120 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ MRTVÍ NEUMÍRAJÍ • Úterý 9. července/středa 10. července
ve 20:00 h • Komedie, horor, 105 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ UZLY A POMERANČE • Středa 10. července/pátek 12. července/pondělí 15. července/úterý 16. července v 17:30 h • Příběh
šťastného i bolestného dospívání v odloučení a kráse Lužických hor.
• Drama, romantický, 92 min., česky, přístupný.
■ THE CURE: ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK
• Čtvrtek 11. července ve 20:00 h • Dokumentární, hudební,
150 min., originální anglické znění, nevhodný do 12 let.
■ SPOLUJÍZDA • Čtvrtek 11. července v 17:30 h • Pátek 12. července/sobota 13. července ve 20:00 h • Akční, komedie, 105 min.,
titulky, nevhodný do 12 let.
■ WILLY A KOUZELNÁ PLANETA • Sobota 13. července/neděle
21. července v 17:30 h • Neděle 14. července v 15:30 h • Animovaný, 90 min., dabing, přístupný.
■ LATE NIGHT • Pondělí 15. července ve 20:00 h • Středa
17. července v 17:30 h • Komedie, drama, 102 min., titulky, přístupný.
■ SPALOVAČ MRTVOL • Filmový klub • Úterý 16. července ve
20:00 h • Úžasný Rudolf Hrušínský v nezapomenutelné roli spalovače
mrtvol pana Kopfrkingla. • Drama, horor, psychologický, komedie,
96 min., česky, přístupný.
■ DEVADESÁTKY • Středa 17. července ve 20:00 h • Čtvrtek
18. července v 17:30 h • Komedie, drama, 85 min., titulky, přístupný.
■ DIEGO MARADONA • Čtvrtek 18. července ve 20:00 h • Čtvrtek
25. července v 17:30 h • Strhující portrét jedné z nejslavnějších
a nejvíce kontroverzních osobností. • Dokumentární, sportovní,
130 min., titulky, přístupný.
■ LVÍ KRÁL • Pátek 19. července/sobota 20. července v 17:30 h
• Neděle 21. července v 15:00 h • Animovaný, dobrodružný, drama,
109 min., dabing, přístupný.
■ BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ • Pátek 19. července/pondělí 22. července
ve 20:00 h • Úterý 23. července v 17:30 h • Komedie, 111 min.,
titulky, přístupný.
■ KOŘIST • Sobota 20. července/středa 24. července ve 20:00 h
• Dobrodružný, thriller, horor, 87 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ V LÁSCE A VÁLCE • Neděle 21. července ve 20:00 h • Středa
24. července v 17:00 h • Drama, romantický, historický, válečný,
135 min., titulky, nevhodný do 12 let.
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■ LETNÍ HOKEJ • Pondělí 22. července v 17:30 h • Úterý 23. července ve 20:00 h • Dokumentární, komedie, sportovní, 72 min., česky,
přístupný.
■ DĚTSKÁ HRA • Čtvrtek 25. července ve 20:00 h • Horor, thriller,
horor, 88 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ SKLENĚNÝ POKOJ • Bio senior • Středa 31. července ve
13:00 h • Milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi
20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské
vily Tugendhat. Drama, 104 min., česky.
Legenda:
■ Běžné představení
■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior
■ Živé představení
Více k filmům a online rezervace/prodej na: www.kinonovyjicin.cz.
Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy
■ Do neděle 18. srpna (prodlouženo) • Rytířský
sál a Kamenná síň • SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
HMYZU • Pohled do složitého miniaturního světa
různých společenstev hmyzu.
■ Do neděle 22. září • ANTONÍN KROČA – MALÍŘ ŽIVOTA A DUŠE
• Autorská výstava akademického malíře žijícího a tvořícího v Moravskoslezském kraji.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–17:00 h
Sobota, neděle, svátky 9:00–16:00 h
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy
■ Pondělí 1. července – úterý 27. srpna • Městská knihovna •
MY BÁSNICKÉ STŘEVO MÁME, S OSUDEM SE VYROVNÁME…
Přehlídka básniček ze soutěže Básnické střevo – mluvit o střevu
nebo střevním obsahu pozitivně, natož ve verších, není běžné ani
snadné.
■ Pátek 12. července – pátek 16.
srpna • Výstavní síň Stará pošta
• UMĚNÍ TRPĚLIVOSTI • Obrazy
Markéty Klosové, vyřezávané
z papíru. Vernisáž 11. července
v 18:00 h.
Akce
■ Čtvrtek 4. července ve 20:00 h
• Masarykovo náměstí • QUEEN REVIVAL PRINCESS & SUPPORT CARPE DIEM • Queenmánie pokračuje.
■ Pátek 12. července – sobota 13. července v 18:00 h • Zahrada
Nové Slunce • FESTIVAL POD KAŠTANY • Folk, blues, country
a další styly na dvou pódiích (Pátek – Zvláštní zóny, Žamboši, Ivo
Jahelka, David Vysloužil & Acoustic Irish. Sobota – Fčil a tu, Šansonika, Hubertus, Listolet, Pavel Tabásek, Mike Fojtík & Přátelé, AG
Flek, Taxmeni a další). Vstupné 349–390 Kč.
■ Neděle 14. července v 15:00 h •Zahrada Nové Slunce • MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN • Tradiční koncert nejen pro
seniory.
■ Pátek 19. července ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • VOXEL
S KAPELOU & SUPPORT: KÁMO • Koncert kopřivnického rodáka
Václava Lebedy, jehož proslavily hity V naší ulici, Trip a V síti, s jeho
kapelou.
■ Pátek 26. července – neděle 11. srpna ve 21:00 h • Zahrada
Nové Slunce • LETNÍ KINO • Promítání pod širým nebem. Více
informací na straně 12.
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■ Sobota 27. července v 18:00 h • Amfiteátr Skalky • ROCK THE
OPERA • Podrobnosti na straně 3.
Připravujeme
■ Pátek 2. srpna ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • O5 A RADEČEK/SUPPORT: ALEŠ PETRŽELA S KAPELOU • Koncert známé
kapely z jesenických hor a loňského držitele ceny Českého rozhlasu
na Interportě.
■ Pátek 9. srpna ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • VLTAVA &
SUPPORT: RENÉ MATLÁŠEK • Marx, Engels, Beatles po 20 letech
– program u příležitosti vydání reedice přelomové desky.
Nabídka kurzů pro školní rok 2019–2020
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)
Nové
• V zahradě aneb Napříč výtvarnými technikami (16 lekcí po 2 hodinách týdně)
• „Šití, to vás chytí“ (šití pro začátečníky – 12 lekcí po 2 hodinách
týdně)
Něco navíc
• Tchaj-ťi (čínské bojové umění/meditace v pohybu – 25 lekcí po
1 hodině týdně)
• Kurz fotografování (10 lekcí po 3 hodinách týdně)
• Kurz znakového jazyka pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé (25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
• Kurz hry na kytaru (28 lekcí po 1 hodině týdně)
• „Něco to bude“ (dramatický, hudební a pohybový kurz pro děti –
25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách týdně)
Informace a přihlášky
Městské kulturní středisko, 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.

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
■ Pondělí 1. července – pátek 30. srpna • galerie Návštěvnického
centra • MUZYKA SŁUCHANA OBIEKTYWEM • Fotografie polského jazzového fotografa Krzystofa Szafrańca. Vernisáž 1. července
v 17:00 h.
■ Do pondělí 30. září • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • HISTORIE ZÁZNAMU ZVUKU • Ze sbírek Petra
Janouška a Lubomíra Maliny.
• Nabízíme k zapůjčení trekové hole a disky na discgolf.
• Vydáváme Turistické noviny v tištěné i elektronické
podobě – nabídka turistických cílů, zajímavostí z oblasti cestovního ruchu, nabídka akcí a výletů.
• Prodáváme nové sběratelské magnetky ve tvaru puzzle: č. 827 –
Nový Jičín-náměstí a č. 828 – Žerotínský zámek.
• Do konce července v prodeji upomínkové předměty z edice Pivobraní: tričko, přívěsek na klíče, šňůrka na krk, popsocket, reflexní
přívěšek a skleněný pivní džbánek 300 ml.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h
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Zručná floristka Alice
Až do zemského kola floristické soutěže se probojovala Alice
Obrátilová (na snímku) ze zdejšího odborného učiliště a praktické školy. Vítězka okresního kola, které proběhlo v dubnu
v Novém Jičíně, tentokrát předvedla své dovednosti 30. května
v Prostějově. Soutěžící měli za úkol vytvořit z určeného materiálu
jednostrannou kytici, vhodnou k položení například na hrob,
a vypichovanou misku. Alice si v kategorii juniorů vedla velmi
zdatně a navzdory zdravotnímu hendikepu obsadila mezi patnácti soutěžícími výborné 7. místo.
Text: Tomáš Macek, foto: Vlaďka Segeťová

• Zdravotně postižení pojedou do termálů
Volná místa na týdenní pobyt ve slovenském Veľkém Mederu nabízí
místní organizace zdravotně postižených. Pobyt spojený s využíváním
léčivých termálních vod se uskuteční od 31. srpna do 7. září. Pořadatel zajišťuje dopravu autobusem a ubytování v apartmánovém
domě. Bližší informace najdete na www.zpnj.cz.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na besedu a promítání snímků
Pavla Wesselého a Marty Klimčíkové s názvem Letní vzpomínky na májový Řím, která se uskuteční v úterý 23. července v 16:30 h v klubových prostorách na
baště městského opevnění. Širokou veřejnost upozorňujeme,
že výstava obrazů Petry a Pavla Kozubíkových je přístupná každé
pondělí a středu od 15:00 do 17:00 h.

Filmy pod hvězdnou oblohou

Slavnost v lesním klubu

Také letos si můžete užít filmy pod hvězdnou oblohou. Od pátku
27. července do neděle 11. 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.
Jiří Jakeš, vedoucí kina Květen

Zahradní slavnost proběhla 5. června v prostorách Lesního klubu
Na Slunci. Rodiče s předškolními dětmi, které klub navštěvují,
tady společně prožili letní bezstarostné odpoledne a rozloučili se
s končícím školním rokem. Děti za pomoci rodičů plnily zábavné
úkoly, které je přivedly k tajemnému loupežnickému pokladu. Poté
si tužily své síly na stromě, kde si na vlastní kůži vyzkoušely práci
stromolezců a horolezců. Na závěr si s rodiči opekli večeři na ohni
a s patřičnou únavou se rozešli do svých domovů. Příští školní
rok se budeme těšit na další společné zážitky v přírodě. Více na
www.na-slunci.cz.
Iveta Bezunková, Lesní klub Na Slunci

Pozvánky
• Na jarmark také o prázdninách
Prázdninový novojičínský jarmark proběhne v pátek 12. července
od 08:00 do 17:00 h na Masarykově náměstí. Nabídne možnost
nákupu produktů regionálních výrobců – mléčných a masných výrobků, včelích dobrot, například perníčků a medu, dále koření, ale i šperků, bižuterie a suvenýrů z keramiky, dřeva a dalších materiálů.
• Promenádní koncert v zahradě
Milovníky dechové a taneční hudby potěší promenádní koncert,
který se uskuteční v neděli 14. července v 15:00 h v zahradě restaurace Nové Slunce. Městská dechová hudba Nový Jičín posluchačům nabídne slavné melodie obou žánrů.
• S turisty do Těšínského Slezska
Autobusový zájezd do Těšínského Slezska uspořádá v sobotu
20. července místní Klub českých turistů, odbor TJ. Na programu
budou návštěvy pralesa Mionší, rozhledny na Kozubové a chaty
Kamenitý. V plánu jsou trasy od 10 do 19 kilometrů. Odjezd bude
v 7:20 h od Lidlu. Více informací na http://www.kctnovyjicin.cz nebo
ve vývěsní skříňce v Lidické ulici.
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Začíná sezóna sklizní zeleniny a ovoce, organizujeme samosběry
na polích a v sadech, děláme „Bedýnky z Poodří“,
nakoupíte i u nás ve dvoře Sedlnice 56,
tel.: 556 745 105, 737 923 822, fb farma Lička,
www.farmalicka.cz. Těšíme se na vás!
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Po ligovém triumfu zábava

Zápasníci ovládli memoriál
Na 180 zápasníků ze 23 oddílů z Česka, Slovenska a Polska se
představilo na 19. ročníku Memoriálu Miroslava Rešla, který
25. května uspořádal oddíl zápasu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín.
Domácí tým na mládežnickém turnaji ve volném stylu reprezentovalo rekordních 28 závodníků a závodnic. Žádného přemožitele
nenašli Zuzana Jančová, Natálie Švrčková, Matěj Gulán, Patrik
Škarka a Richard Urbánek, stříbrné medaile získali Michal Fedák,
Ondřej Szarowský, Lukáš Tran, Daniel Baron a Daniel Herman, třetí
místo obsadili Ondřej Gulán a Viktor Graňák. Výborné individuální
výsledky vynesly našim zápasníkům suverénní vítězství v soutěži
družstev.
Letošním memoriálem vyvrcholily oslavy 60. výročí založení zdejšího oddílu zápasu. Jeho zasloužilí bývalí i současní členové a zástupci zúčastněných družstev obdrželi pamětní plakety. Celodenní klání
sledovalo množství fanoušků, kteří vytvořili bouřlivou atmosféru.
Jiří Gold, předseda oddílu zápasu

Na prvním místě ukončila starší přípravka novojičínských fotbalových nadějí U 11 letošní jarní ligu. Tým kluků narozených
v roce 2008 přivedl k vítězství trenér Pavel Macíček. Sezonu
završili v kunínském sportovním areálu i se svými rodiči, s nimiž
změřili síly v dovednostních soutěžích a nelítostných fotbalových
soubojích všech proti všem.
Text a foto: Jan Kopera

Pákaři ověnčení medailemi
Jen dva zástupce, zato žhavé kandidáty na medaile, vyslal oddíl
armwrestlingu zdejší Tělovýchovné jednoty na mistrovství republiky,
které proběhlo 15. června v Dolní Lhotě na Klatovsku. U talentovaného Adama Čípa, vzhledem k jeho předchozím úspěchům, byl
cenný kov povinností. Jenže kromě juniorů to zkusil i mezi muži
své hmotnostní kategorie, a v obou vybojoval medaili. Jeho trenér
Jaromír Bělunek se přihlásil do čtyř soutěží – na levou i pravou
ruku v kategoriích mužů a Masters. Z posledně jmenované přivezl
dvě zlaté medaile, k nim přidal stříbro v páce na levou ruku mezi
muži.
Jaromír Bělunek

Daniel Baron (v červeném dresu) vybojoval stříbro.

Foto: Radim Staněk

Děti sportovaly s fotbalisty
Celorepubliková akce Fotbalové asociace ČR, nazvaná Měsíc
náborů – Můj první gól, se 28. května uskutečnila na hlavním hřišti
zdejšího fotbalového klubu. Zapojilo se do ní přes 150 dětí z osmi
mateřských škol z našeho města, Bernartic nad Odrou a Jeseníku
nad Odrou. Trenéři a hráči FK Nový Jičín pro ně připravili bohatý
dvouhodinový sportovní program. Cílem bylo probudit v dětech zájem
o sport prostřednictvím soutěží, dovedností a her, což se podařilo.
František Merenda, sekretář FK Nový Jičín

Vzpomínka na slavnou éru basketbalu
Exhibiční basketbalové utkání, které se v hale na bazénu uskutečnilo 8. června, připomnělo extraligovou éru zdejšího klubu. Ze
všech koutů republiky i ze zahraničí se sem sjeli hráči a trenéři včetně
těch, kteří pro BC Nový Jičín před 20 lety vybojovali jediný titul mistrů
republiky.

Legendární trenér BC Nový Jičín Zdeněk Hummel.
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Foto: Radek Polách

„Ten titul znamenal nejvíce v mé trenérské kariéře,“ zavzpomínal
bývalý kouč Jiří Růžička. „Pro město to byla doba basketbalové
euforie,“ přidal se bývalý hráč Josef Jelínek. „Jsou dvě haly, kam
přijdu a mám husí kůži. Jedna je na Nové huti a druhá tady,“ přiznal
Dušan Medvecký. „Je to super akce. Spousta bývalých spoluhráčů
i skvělá basketbalová úroveň,“ chválil dřívější kapitán Jaroslav
Kovář.
Další výrazné basketbalové osobnosti se představily i na straně
soupeřů „zlatých hochů“. „Prožil jsem tady asi osm let. Mám obrovskou radost, že jsem se mohl vrátit,“ prohlásil dlouholetý extraligový
trenér Zdeněk Hummel. „Všichni jsme šťastní, že jsme tu mohli být,“
sdělil srbský pivot Robert Šarović. „Na Nový Jičín vzpomínám neustále. Bylo to mé první evropské působiště,“ podotkl Američan Curtis
Bobb žijící v Rakousku.
Akce měla charitativní podtext. Pořádající Fan Club věnuje výtěžek
zdejšímu dětskému domovu. „Basketbalisté vždy úzce spolupracovali s dětmi z domova, navštěvovali je a společně se účastnili
různých akcí,“ připomněla za organizátory Danuše Starečková. Basketbalový klub Nový Jičín odehrál v nejvyšší soutěži 19 sezon. Z ekonomických důvodů extraligu v roce 2011 opustil. Před třemi lety se
probojoval do první ligy.
Petra Dorazilová
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Fotosoutěž čtenářů – 99. kolo
Jak jsme avizovali v prvním letošním čísle Novojičínského zpravodaje, stojíme před závěrem soutěžního seriálu našich fotografujících
čtenářů. Těším se, že příští poslední, sté kolo, bude nejen bohaté množstvím zaslaných snímků, ale i jejich vysokou úrovní.
1. místo patří Martinu Štěpánkovi, který pro nový pohled na naše město neváhal vylézt na střechu „zdravky“.
2. místo získává Antonín Vágner, jenž nám svým snímkem připomíná, že Nový Jičín leží na říčce Jičínce.
3. místo přinesl Sandře Blažkové snímek dokládající, jak barevná mohou být naše sídliště.
Pavel Wessely

1. místo: Martin Štěpánek

2. místo: Antonín Vágner

3. místo: Sandra Blažková

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 21. července ve 12:00 h
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