Novojičínský
ZPRAVODAJ

Červen 2016

měsíčník pro občany města Nový Jičín • zdarma •

Kamenné divadlo na Skalkách oživí jubilejní Divadelní dílna
Lesní divadlo zvané kamenné bylo vybudováno v roce 1929 v bývalém kamenolomu. Co se zde odehrávalo v dobách
dávnějších, se můžeme jen domnívat. Jisté je, že na tomto nejmagičtějším místě Nového Jičína můžeme doslova pocítit
nehmotný i hmotný zápis lidských činů i projevy nadpřirozených sil. Snad je zde ukryt i v pověsti zmíněný poklad... Právě
v tomto prostředí se odehraje letošní dvacátý ročník Divadelní dílny, která nabídne divákům korálky současné umělecké
tvorby. Informace najdete v letáku, který je přílohou tohoto čísla.
Text Petr Orság, foto Jiří Macíček
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na příštím zasedání zastupitelstva
města budeme projednávat vizi dalšího fungování městské hromadné
dopravy (MHD) v Novém Jičíně.
Bohužel se z celkem jednoduchého
tématu stalo téma politické. Kolují různé šumy a nepravdy. Dokonce jsem
zaslechl, že snad MHD v Novém Jičíně zanikne. Nesmysl. MHD nezanikne, naopak se snažíme, aby byla pro občany komfortnější a třeba
i výhodnější.
Nový Jičín provozuje MHD od roku 2006, a to prostřednictvím
Technických služeb města. Technické služby obsluhovaly město
šesti linkami, nyní čtyřmi. Nízkopodlažní autobusy byly nakoupeny z dotace. S ohledem na končící životnost autobusů, desetiletou udržitelnost dotace a také narůstající náklady na údržbu
a opravy vozidel musíme tento úkol letos vyřešit. Jeho splnění
se zdárně chopil garant projektu, místostarosta Pavel Rozbroj.
Do úvahy připadaly dvě varianty. První spočívá pouze v obměně
vozového parku při zachování stávajícího stavu. Zakoupení čtyř
nových autobusů by stálo nejméně 20 milionů korun. Bohužel
jsme v minulém programovacím období 2010–2014 nesplňovali
podmínky na získání dotace na pořízení nízkoemisních autobusů.
A to ani stářím autobusů, ani počtem najetých kilometrů.
Druhou variantou je předání činnosti MHD externímu dopravci.
Po veřejné soutěži na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na
Novojičínsku, vyhlášené Moravskoslezským krajem – soutěž proběhne letos či na začátku příštího roku – bychom jednali s vítězným
uchazečem o provozování MHD v Novém Jičíně. To by proběhlo
přímým zadáním, neboť s ohledem na počet ujetých kilometrů
není povinností provozovatele MHD soutěžit, lze ho ale vybrat
a uzavřít s ním smlouvu.
Dopravce má samozřejmě svůj vozový park a nám by ubyla starost s jeho obměnou. Městu by zůstala povinnost provoz MHD
dotovat, protože je vždy ztrátový. Radnice například letos přispívá
Technických službám na MHD necelých 5 milionů korun. Nevýhodou této varianty je ztráta dohledu nad fungováním MHD.
Nakonec jsme se vrátili k variantě číslo jedna. Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR totiž nedávno vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel. Zde už všechny
podmínky dotační výzvy splňujeme. Naše dotační oddělení a externí firma, která nám s projektem pomáhá, se už několik týdnů na
získání dotace připravují.
K obdržení podpory je třeba získat v kritériích ministerstva
50 bodů, my jich máme již 79. Externí společnost nyní zpracovává
studii proveditelnosti, abychom stihli termín ukončení příjmu
žádostí, kterým je 29. červenec tohoto roku. Koupili bychom
4 až 5 vozidel na elektřinu. Jedno přijde na 10 milionů korun,
jsou tedy dvakrát dražší než klasické autobusy. Ovšem můžeme
na ně získat dotaci až 90 procent, respektive 85 procent z uznatelných nákladů od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 5 procent
od státu.
Samozřejmě bychom pořídili i nabíjecí stanice pro tyto elektrobusy. Potřebujeme čtyři malé za celkem 80 tisíc korun a jednu velkou stanici. Náklady na její pořízení se pohybují okolo 300 tisíc
korun. Nyní probíhají jednání se společností ČEZ, zda by se na
projektu finančně nepodílela.
Uvažujeme, že by elektrostanice mohli využívat i občané. Celkově jsou výhody této varianty nesporné – úspora financí, rychlá
návratnost investice, ekologický, bezhlučný a výkonný provoz
elektrobusů, které na jedno nabití ujedou přes 170 kilometrů,
a jejich vysoké zrychlení. Provozovat MHD v Novém Jičíně budou
i nadále Technické služby města.
Jaroslav Dvořák
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Připomínka výročí osvobození
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín si pátého května, o jeden den dříve, připomněl jednasedmdesát let od svého osvobození. Zástupci města, členové Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu
položili kytice a zapálili svíčky u pomníků obětem válek na městském
hřbitově a v místní části Žilina. Na radnici se pak několik přímých účastníků druhé světové války sešlo se starostou Jaroslavem Dvořákem.
V novojičínském regionu dnes podle informací Českého svazu bojovníků za svobodu žije už jen jedenáct lidí, kteří se zúčastnili protifašistického odboje. „Do války jsem šel, když mi bylo šestnáct a půl roku.
Byli jsme vlastenci, každý chtěl být hrdina. Spousta kamarádů se domů
nevrátila, hodně zůstalo trvale postižených. Každá válka je špatná
a smrt bolí. U mladých lidí je to tím smutnější. Proto výročí konce války
neslavím, ale jen si ho připomínám,“ svěřil se major ve výslužbě Rostislav
Stehlík, který patřil mezi nejmladší vojáky Svobodovy armády.
Pozvání na neformální setkání na radnici přijaly také Dana Milatová,
Eliška Michalská a Helena Esterkesová. „Politici někdy interpretují
dějiny nepřesně a zkresleně. Jsem rád, že si mohu vyslechnout příběhy
přímých účastníků boje proti německé okupaci,“ řekl starosta.

Součástí vzpomínky byl pietní akt na městském hřbitově.
.
Foto: Marie Machková

Konec války očima pamětníka
Jaroslav Bělík
Šestého května jsme si připomněli výročí osvobození města v roce
1945. Bylo mi jedenáct let a tehdejší události si živě pamatuji. Byl
právě takový den, jako letos. Slunce svítilo, bezvětří, teplo. Byla
neděle. V poledne nás překvapily tři silné výbuchy. Dělostřelecký
granát dopadl na náměstí, na stěnu nynější Komerční banky a třetí
neznámo kam.
To byl signál, aby se obyvatelé uchýlili do připravených krytů.
Okolo půl druhé začala hořet pobočka Autopalu na Lužické ulici.
O půl hodiny později se ozvaly obrovské detonace: byly vyhozeny
všechny mosty. Jako jediný zůstal na podpěrných pilířích most
směrem na Hřbitovní ulici. Byl pouze poškozen. Později po něm
proudily zpět do vlasti mnohahodinové kolony sovětských vojáků
na autech, tancích a povozech.
Pro nás, zhruba dva tisíce českých obyvatel města, to znamenalo,
že jsme konečně mohli v obchodech mluvit svou mateřštinou!!!
Z ulic zmizeli němečtí výrostci, kteří nás často provokovali nadávkami. Za války jsme se jim vyhýbali. Teď začalo období velikých
změn, které popisují různé prameny.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Dvacátá šestá schůze Rady města 4. května 2016: Radní
kromě jiného schválili přijetí dotace 190 tisíc korun z ministerstva
kultury na inovaci vybavení a zahájení výpůjček e-knih v městské
knihovně a schválili přijetí daru 100 tisíc korun od společnosti Hannon Systems Autopal na rekonstrukci kuchyně v Azylovém domě
pro matky s dětmi ve Straníku.
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Zaplatili jste za odpad?
Jarmila Straková, finanční odbor
Upozorňujeme na blížící se splatnost místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za letošní rok. Pozor, změna proti loňskému
roku – poplatek je nutno uhradit do 30. června 2016. Jeho sazba se
proti předchozím létům nemění – činí 552 koruny za osobu za rok.
Poplatek jsou povinny uhradit fyzické osoby, které mají v Novém
Jičíně trvalý pobyt, včetně cizinců. Dále pak fyzické osoby, jež mají
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba – sazba v těchto
případech odpovídá poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatek lze uhradit v pokladně městského úřadu na Divadelní
ulici 1 v hotovosti nebo platební kartou, případně bankovním převodem na účet města, číslo 19-0000326801/0100. Při platbě je
nutné uvést správný variabilní symbol, který byl každému poplatníkovi
přiřazen již dříve za účelem řádné identifikace platby. Úplné znění
obecně závazné vyhlášky číslo 3/2015, pojednávající o tomto místním
poplatku, najdete na www.novyjicin.cz.

Proběhne likvidace autovraků
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Obyvatelé našeho města mohou opět využít nabídku ekologické
likvidace autovraků, kterou město připravilo nově ve spolupráci s autovrakovištěm společnosti Partr. Pro větší komfort se akce uskuteční
podle jiných pravidel.
Auto lze předat k ekologické likvidaci od 6. do 10. června přímo
v provozovně na Jeremenkově ulici 3 v Šenově u Nového Jičína (bývalý
areál kasáren). Otevírací doba je v pondělí a úterý od 7.00 do
11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, ve středu od 7.00 do 11.30 a od
12.30 do 17.00 hodin, ve čtvrtek a pátek od 7.00 do 11.30 a od
12.00 do 15.00 hodin.
Za každé kompletní vozidlo přivezené do provozovny bude majiteli
vyplaceno minimálně 500 korun. Při předání je nutno uvést, že se jedná
o akci města Nový Jičín. Ve stanoveném termínu mohou občané rovněž
využít bezplatný odvoz nepojízdných vozidel od svých obydlí po telefonické domluvě s Davidem Petrem, telefon 602 527 419.
Odevzdat lze motorové vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní
do 3,5 t). Při předání autovraku obdrží majitel vozidla potvrzení o jeho
převzetí k ekologické likvidaci, které slouží jako doklad při trvalém
vyřazení vozidla z provozu. Při předání vozidla je nutno předložit velký
technický průkaz, majitel uvedený v tomto průkazu musí být přítomen
s občanským průkazem. Autovrak lze předat i na základě plné moci
od majitele, která nemusí být úředně ověřena. Další informace poskytne
Marta Kiššová z odboru životního prostředí městského úřadu, kancelář
306, telefon 556 768 365, e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.

Recyklace je správná i snadná
Jedenáctý rok funguje v Česku systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrických spotřebičů. Díky němu může každý
zdarma odevzdat vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím,
že budou řádně recyklována.
Elektrowin, který je největším kolektivním systémem pro sběr a recyklaci elektroodpadu v naší zemi, už vytvořil na 13 tisíc míst zpětného
odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 milionů vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 tisíc tun.
Dosloužilo i vám nějaké elektrozařízení? Nevyhazujte ho do
běžného komunálního odpadu! Odložte ho na sběrné místo,
odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny
poslouží při výrobě nových spotřebičů. Na kterých sběrných místech lze vysloužilá elektrozařízení odložit?
Sběrné dvory měst a obcí – zde můžete spotřebiče odevzdat
bez ohledu na místo bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče
při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle platné
legislativy musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 čtverečních metrů odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahují
25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – v rámci projektu s názvem „Jsem zpět“
(www.jsemzpet.cz) můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, který projde
přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
Dobrovolní hasiči – se sběrem spotřebičů pomáhá také více
než 1 tisíc hasičských sborů po celé republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, k němuž patří i vysloužilá
elektrozařízení.
Společnost Elektrowin také organizuje akce, při nichž můžete za
odevzdaný spotřebič získat dárek – například slevu na vstupné do
zoologické zahrady nebo do muzea. Sledujte pozorně internetové
stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
Placená inzerce

Víte, kdy a kde sekat trávu?
Novojičínský zpravodaj
V minulém čísle jsme informovali o aktualizaci obecně závazné
vyhlášky číslo 3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně, jejíž platné
znění je zveřejněno na webových stránkách města. Vyhláška se týká
veřejných prostranství – veřejné zeleně, na nichž je nutné posekat trávu
čtyřikrát ročně. Zpráva obsahovala chybné termíny jednotlivých sečí.
Správně má být: 1. seč – do 31. května, 2. seč – do 30. června,
3. seč – do 15. srpna, 4. seč – do 30. září. Za chybu se omlouváme.

Co byste měli vědět o cestování s dětmi
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Rodinné zahraniční dovolené často předchází vyřizování cestovních dokladů. Víte, co je třeba zařídit při cestování s dětmi?
Dítě cestující do ciziny musí mít vlastní cestovní doklad. Možnost
cestovat na zápis v cestovním pasu rodiče byla před čtyřmi lety zrušena. Cestovní pas pro dítě do 15 let přijde na 100 korun a platí
5 let. Pro nestabilní bezpečnostní situaci v některých tradičních turistických destinacích lze očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě.
Do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska lze
cestovat jen s občanským průkazem. Cena za vydání občanského
průkazu pro dítě do 15 let je 50 korun a doba jeho platnosti 5 let.
O cestovní pas nebo občanský průkaz pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, jemuž stačí přijít s dítětem
na nejbližší úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti není nutné
přikládat fotografii, kterou úředník pořídí na místě. Při podání žádosti
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zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list
dítěte. Pokud má dítě platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze ho předložit namísto rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního
pasu nebo občanského průkazu činí nejvýše 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě lze požádat o vydání cestovního pasu pro dítě
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů – poplatek činí 2 tisíce korun.
Více informací najdete na www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme
předem se informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.
Některé státy mimo Evropskou unii mohou navíc vyžadovat minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji je to 6 měsíců. Podrobnosti jsou zveřejněny na www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
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Cyklisté si užívali své bonusy

Knihovna dostává nový kabát

Michaela Mrklovská a Bohumil Pobořil, cyklokoordinátoři města

Marie Machková, tisková mluvčí

Registrace účastníků kampaně Do práce na kole skončila. Během
května si cyklisté, pěší i koloběžkáři na webových stránkách kampaně pravidelně (a věříme, že i poctivě) zaznamenávali své výkony.
Počet přihlášených se proti loňsku téměř ztrojnásobil – bylo jich
celkem 193!
Aby se jim lépe soutěžilo, připravili jsme pro ně – stejně jako před
rokem – několik akcí Na triko. Cyklisté dostali bezplatně kávu, čaj,
zmrzlinu a nově chlebíček s Jesenickou minerálkou. Mohli si také
zdarma zaplavat na krytém bazéně v Novém Jičíně.
Do soutěže se za Nový Jičín přihlásili i cyklisté z okolních měst –
Kopřivnice, Valašského Meziříčí, Frenštátu pod Radhoštěm a Rožnova pod Radhoštěm – která se k celostátní kampani zatím nepřipojila.
Slavnostní vyhlášení výsledků kampaně se uskuteční v sobotu
11. června v 11.00 hodin na Masarykově náměstí jako součást akce
SportFest. Soutěžící se mohou těšit na pěkné ceny od našich sponzorů. Prohlédnout si je můžete na webu kampaně www.dopracenakole.cz.

Fasáda městské knihovny prochází další etapou rekonstrukce.
Spočívá v opravě poškozené omítky na zdech vily, kterou si nechal
v roce 1910 postavit továrník Ferdinand Czeiczner. Budova dostane
i nové klempířské prvky.
Letošní práce na obnově kulturní památky jsou vyčísleny na téměř
1,7 milionu korun. Město požádalo ministerstvo kultury o dotaci.
Během léta by mělo proběhnout restaurování souboru váz z umělého
kamene na pískovcovém zábradlí terasy. Odhadované náklady na
jejich obnovu činí tři sta tisíc korun.
„Na poškozených plochách fasády necháme odstranit původní
nátěr a místa vyspravit maltou. Uražené pískovcové a kamenné části
budou doplněny. Zdi vyčistí tlaková voda a fasáda pak bude ošetřena
trvanlivou barvou odolnou vůči působení povětrnostních vlivů. Součástí obnovy bude výměna okapů, zábran proti holubům, úchytů
svodů a venkovních parapetních desek,“ upřesnil Václav Herold
z odboru školství, kultury a sportu.
S opravami městské knihovny radnice začala už loni. Za necelých šest
set tisíc korun nechala rekonstruovat terasu a fasádu na severovýchodní
straně. Rok před tím se restaurátorskému zásahu podrobily dvě vázy
v zahradě knihovny. Jejich obnova přišla na více než dvě stě tisíc korun.
Z toho osmdesát tisíc pokryla dotace z Ministerstva kultury ČR.

Jezdit do práce na kole má své výhody. Foto: archiv města Nový Jičín

Oprava poškozené omítky představuje další etapu rekonstrukce knihovny.
Foto: Marie Machková

Kampaň Do práce na kole 2016
v našem městě věcnými cenami podporují:

Prázdniny v knihovně

Město Nový Jičín, obce Hodslavice, Životice u Nového Jičína,
Mořkov a Hostašovice, Optika Lenka, Nemocnice Agel Nový
Jičín, VOP CZ, s. p., TONAK, a. s., Šarady & Šrámková Allianz
pojišťovna, Cukrárna Sauro, BESIP, Pizza Oskar restaurant,
Čajovna Archa, kino Květen, Tandem M+R s. r. o, Bikemania
shop, CykloArt Nový Jičín, Jesenický pramen, Jacobs Douwe
Egberts, Brose CZ spol. s r. o., ČSOB Rožnov p. R., města
Valašské Meziříčí, Rožnov p. R. a Kopřivnice.

Ministerstvo podpoří projekty
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Čtyři z pěti projektů prevence kriminality, které letos předložil
Nový Jičín, získají finanční podporu Ministerstva vnitra ČR. Město
nyní připravuje tyto projekty: rozšíření mobilního kamerového systému o dva nové body (ulice Dvořákova a U Stadionu), značení
jízdních kol takzvanou syntetickou DNA (stejně jako loni můžeme
označit tři sta jízdních kol a kompenzačních pomůcek), terapeutický
pobyt pro děti a mládež s omezenými příležitostmi (zajišťuje odbor
sociálních věcí) a bezpečnostní dobrovolník (pro dozor u přechodů
pro chodce v blízkosti škol).
Nepodpořen zůstal jen projekt Bezpečí nejen pro seniory II.,
zaměřený na besedy, kurz sebeobrany a instalaci bezpečnostních
řetízků v bytech seniorů. Protože však cítíme potřebu věnovat se
starším lidem, realizujeme ho z prostředků města Nový Jičín.
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Renáta Domoráková
Již druhý rok připravila zdejší městská knihovna prázdninový program pro děti. Vždy ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin bude pořádat
vzdělávací nebo zábavný program na vybrané téma, kterého se ve
spolupráci s knihovnou zúčastní pozvaní hosté.
7. července – Deskohraní – dopoledne pro hráče deskových
her. V nabídce jsou jednoduché hry pro malé od šesti let i propracovanější stolní hry pro starší děti.
14. července – Škola discgolfu – zábavná a dynamická aktivita
v zahradě knihovny. Základní lekce discgolfu se zkušeným instruktorem.
21. července – Duhové dopoledne – kreativní tvorba pro děti.
Pomocí barev, podložek, šablon a dalších pomůcek vytvoříme originální bytové doplňky.
11. srpna – Zumba s Vendou – aerobní cvičení s instruktorkou
v zahradě knihovny.
18. srpna – Tvořivá dílna – dopoledne věnované dětem, které
si chtějí něco vyrobit. Budeme používat různé materiály i postupy
tak, aby vznikly originální a jedinečné dárky.
25. srpna – Malované kameny – zábavné malovaní čehokoliv,
co vás napadne – od jednoduchých motivů po složitější obrazce.
Akce jsou určeny dětem od 7 do 13 let, doprovod dospělých je
možný. Vstup je zdarma. Kapacita míst na akce je omezena, zájemci
o konkrétní akci se mohou přihlásit v oddělení pro děti a mládež, telefon
556 785 174. Další informace na plakátcích a na www.knihovnanj.cz

Novojičínský zpravodaj

Červen 2016

Další dotace pro sportovce

Den Loučky se blíží

Marie Machková, tisková mluvčí

Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru

Zastupitelé již poněkolikáté řešili financování sportu ve městě.
Nad rámec programových dotací sportovcům schválili individuální
příspěvky ve výši 3,104 milionu korun, tedy polovinu toho, co
kluby na dofinancování svých činností žádaly.
Na programových dotacích jim radnice už na počátku roku vyplatila přes 11 milionů korun. V prosinci schválený rozpočet města
ale vyčlenil na sport 12 milionů, a proto chybějící finance město
převede z úspor na budovaném chodníku, osvětlení a autobusových zastávkách u průmyslové zóny. Na tuto investici získalo
dotaci z Moravskoslezského kraje.
„Sport je důležitá volnočasová aktivita, jednoznačnou prioritu
má sport mládežnický. Proto jsme se rozhodli činnosti klubů dofinancovat,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák. Peníze na sport, kulturu,
volnočasové aktivity, sociální oblast a životní prostředí se letos
poprvé přidělují podle nové směrnice. Některé sportovní kluby
poukazují na to, že nyní mají z rozpočtu města méně peněz.
„Každou novinku je třeba otestovat, vychytat na ní drobné chyby.
Proto jsme pěti největším sportovním klubům – fotbalu, plavcům,
Laguně, basketbalu a hokeji – schválili mimořádnou individuální
dotaci. Ale jinak je směrnice v pořádku. Jejím cílem je přehlednější
a spravedlivější rozdělování peněz z rozpočtu města,“ dodal starosta.
Sport byl dosud financován hlavně z příjmů z provozování loterií
a jiných podobných her. Letos v této oblasti došlo k významným
změnám a příjmy do městského rozpočtu jsou a budou nižší.
„Sportovní kluby jsme na novou situaci předem připravovali. Upozornili jsme je, že musejí hledat i jiné zdroje pro své financování.
Město samo všechny náklady neutáhne,“ zdůraznil Dvořák.
Nová směrnice platí od loňského srpna. Stanovuje pravidla rozdělování peněz z rozpočtu města mezi jednotlivé žadatele. „Dříve
byl systém roztříštěný. Poskytovaly se dary, dotace, granty a nebyla
daná téměř žádná kritéria. My jsme se snažili o spravedlivější rozdělení prostředků mezi všechny sportovce,“ pokračoval starosta.
Na směrnici a programech pracovali členové odborných komisí,
právník a odpovědné odbory úřadu.
„U každé žádosti o dotaci se například posuzuje, kolik má sportovní klub registrovaných členů, jaká je výše členských příspěvků,
jak často trénují, kolikrát vyjíždějí na závody, jaké mají úspěchy,
o kolik sportovišť se organizace stará. V jednotlivých programech
jsou zároveň pevně dané uznatelné výdaje,“ upřesnila Helena
Jalůvková z odboru školství, kultury a sportu.

Městskou část Loučka čeká v sobotu 11. června největší letošní
akce – Den Loučky. Společně jí budou pořádat osadní výbor, základní
organizace Českého svazu chovatelů a Orel – jednota Nový Jičín,
které na ni zvou občany nejen z Loučky.
V dopolední části se v kostelíku svaté Anežky v 8.00 hodin uskuteční mše svatá, od 9.00 hodin budou v orlovně probíhat turnaje ve
stolním tenisu pro děti a mládež a turnaj v bowlingu smíšených družstev pro všechny zájemce.
Odpolední program začne v 16.00 hodin v areálu hospůdky U chovatelů. Děti se mohou těšit na skákací hrad, zábavné soutěže a kolo
štěstí, dospělí se mohou do večera bavit při výborné cimbálové
muzice Radegast z Frenštátu pod Radhoštěm. Po celé odpoledne
bude připraveno bohaté občerstvení. Akci ze svého rozpočtu spolufinancuje město Nový Jičín.

Stan nabízel vyšetření kůže
Novojičínský zpravodaj
Bezmála sedm set lidí si druhého a třetího května nechalo ve stanu
na Masarykově náměstí zdarma vyšetřit podezřelé změny na kůži
a mateřská znaménka. Využili akce Spolu proti melanomu, kterou
pro ně v osmi městech postupně uspořádala Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna. Čtyři lékařky tady během dvou dnů zachytily
sedmapadesát podezřelých znamének.
„Lidé v Novém Jičíně byli rádi, že nemusejí jezdit za bezplatným
vyšetřením do velkých měst, kde se obdobné kampaně konají. Ocenili
možnost nechat se vyšetřit ve stanu s potřebným zázemím, soukromím a čtyřmi oddělenými ordinacemi,“ uvedla tisková mluvčí
České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová. Cílem
nevýdělečné akce bylo upozornit na nebezpečí zvyšujícího se výskytu
melanomu a na nutnost prevence. Ročně jím v Česku onemocní na
patnáct set lidí a tři sta jich umírá.

Škola pořádá talentové zkoušky
Novojičínský zpravodaj
Talentové zkoušky se uskuteční ve zdejší základní umělecké
škole. Zájemci o studium hudebního, tanečního a výtvarného
oboru k nim mohou přijít v pátek 3. a 10. června od 14.00 do
17.00 hodin do sídla školy na Derkově ulici 1. Talentové zkoušky
do pěveckých sborů proběhnou ve čtvrtek 2. a ve středu
8. června od 14.00 do 17.00 hodin na Derkově ulici 3. Bližší informace na www.zusnj.cz.

Mládež a projekt Evropa 2016
Alexandra Hyl
Čtyři členové novojičínského Zastupitelstva dětí a mládeže se
zúčastnili další části projektu Evropa 2016, která proběhla šestého
a sedmého května v Holešově. Spolu se svými vrstevníky z Ivančic
a slovenských Turčianských Teplic se setkali se starostou hostitelského města Rudolfem Seifertem a europoslankyní Michaelou Šojdrovou. Na programu měli rovněž besedy, projekt Okna do Evropy
a jiné aktivity. Příští setkání by se mělo uskutečnit v září v našem
městě.

Novojičínský zpravodaj

O bezplatné vyšetření kůže byl mezi lidmi veliký zájem.
Foto: Elenka Mazurová

Pergola pro klienty Archy
Radka Čapková, vedoucí střediska
Venkovní posezení mohou nově využívat klienti chráněného bydlení
Archa. Stavbu zastřešené pergoly umožnily sponzorské dary několika
firem. Klienti, kterými jsou lidé s mentálním, případně přidruženým
tělesným postižením, rádi tráví volný čas venku. Nová pergola jim
poskytne velmi hezké posezení a zároveň je ochrání před prudkým
sluncem i deštěm.
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Konto Marcel pokračuje!
Petr Vlček, Charita Nový Jičín

Akademie Fokusu měla úspěch

Symbolický šek na třicet tisíc korun předal desátého května ředitel
novojičínské Charity Marcel Brož obyvatelce našeho města Anně
Tisovské, která pečuje o syna Marcela, jenž před deseti lety ochrnul
po nákaze klíšťovou encefalitidou a boreliózou.
Muž strávil devět let v nemocnicích, teprve loni se po úspěšné
rekonvalescenci mohl vrátit domů, kde mu spolu s maminkou pomáhá pracovnice terénní pečovatelské služby. Péče o ochrnutého člověka je náročná nejen fyzicky a psychicky, ale také finančně. Charita
Nový Jičín proto s místními farníky uspořádala sbírku s názvem
Konto Marcel. K jejímu výtěžku přidala i část příjmů z letošní Tříkrálové
sbírky.
Děkujeme všem, kteří přispěli finančními dary na zmírnění obtíží
Marcela Tisovského! Pomoc pro něj trvá i nadále. Zájemci mohou
poslat libovolnou částku na transparentně vedený účet u FIO banky,
jehož číslo je 2100902967/2010 (do poznámky pro příjemce uveďte
heslo KONTO MARCEL).
Tradiční přehlídka celoroční činnosti Střediska volného času
Fokus proběhla jedenáctého května v Beskydském divadle. Letos
poprvé se uskutečnila dvakrát, a v obou případech měla velký
úspěch. Zaplněný sál sledoval přes tři sta členů zájmových kroužků
a sedmadvacet vystoupení, která s nimi jejich vedoucí nacvičili.
Součástí akce bylo poděkování nejúspěšnějším členům.
Text Pavel Sedlář, foto Matěj Sobotka

Lukáš vyhrál jazykovou soutěž
Rudolf Balon, učitel

Zástupci Charity předali symbolický šek Anně Tisovské (s kyticí).
Foto: Petr Vlček

Skvělý úspěch zaznamenal Lukáš Goláň, žák osmé třídy Základní
školy Tyršova. Devátého května reprezentoval Moravskoslezský kraj
v ústředním kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce.
V pražském klání nejlepších francouzštinářů z celé republiky nenašel
přemožitele. S přehledem zvládl poslech, popis situace i rozhovor
a ve své kategorii suverénně zvítězil.

Pochodovali „Okolo Kojetína“

Po stopách Ostravské operace

První ročník pochodu s názvem Okolo Kojetína se uskutečnil
třicátého dubna. Osadnímu výboru se podařilo objednat krásné
slunečné počasí a zároveň přitáhnout skvělou partu. Na téměř
deset kilometrů dlouhou trasu se vydalo okolo sedmdesáti účastníků napříč všemi věkovými kategoriemi. Obdiv patří všem, kteří
vyšli na společnou cestu krásnou přírodou. Trasu jim zpestřilo
pět odpočinkových stanovišť: Křížek – Oční studánka – Svinec –
Čerťák - Požaha, kde jsme namísto nohou zapojili naše hlavy
a plnili vzdělávací i vtipné úkoly. Odměnou za splnění úkolu byly
dílky puzzle, z nichž v cíli vznikl obrázek, který nám zůstal na
památku. Na nejmenší účastníky čekala v cíli i sladká odměna.
Tak zase za rok!
Text Jitka Rakušanová, foto Lumír Zrník

V době, kdy si celá republika připomínala 71. výročí osvobození,
vydalo se jednačtyřicet deváťáků ze Základní školy Tyršova na
poznávací zájezd „Po stopách Ostravsko-opavské operace“, který
pro ně připravila Československá obec legionářská.
Děvčata a chlapci nejdříve navštívili Památník druhé světové
války v Hrabyni. Na hřbitově v nedaleké obci Štítina si připomněli
pohnuté osudy průzkumníka Ivana Kubince a generála Heliodora
Píky. Poslední zastávkou byl Areál československých opevnění
v Hlučíně-Darkovičkách. Během putování za historií si deváťáci
zopakovali a doplnili poznatky načerpané v hodinách dějepisu.
Zároveň si uvědomili hrůzy, které válečné konflikty přinášejí.

Rudolf Balon, učitel

Známý neznámý Karel IV.
Petra Žlebková, učitelka
Projektový den s názvem Karel IV. jak ho (ne)známe uspořádali na
konci dubna v Základní škole Komenského 68. Jeho cílem bylo přiblížit dětem dobu a život Karla IV., od jehož narození uplynulo čtrnáctého května sedm set let.
Školáci na tuto významnou osobnost českých i evropských dějin
nahlédli z poněkud jiného úhlu, než jim přinášejí učebnice. V jednotlivých dílnách se dověděli zajímavosti z císařova soukromí, poznávali země Koruny české, architekturu staré Prahy, politické systémy
a staré délkové jednotky, sestavovali obrazový slovník v pěti jazycích,
kterými Karel IV. plynně hovořil, ve výtvarné dílně vznikaly práce do
soutěže Karel IV. očima dětí. Jejich hlavní náplní bylo pozorovat,
sepisovat, bádat a hlavně tvořit.
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Předškoláček dětem prospěl
Eva Lolková, školní speciální pedagog

Školičku v přírodě si užili

Usnadnit budoucím prvňáčkům a jejich rodinám přechod
z mateřské do základní školy bylo cílem kurzu s názvem Předškoláček, který se také letos uskutečnil v Základní škole Komenského
66. Děti ve čtyřech lekcích hravou formou rozvíjely své zrakové,
sluchové a rytmické schopnosti, potřebné pro výuku písmen,
správné čtení a psaní slov.
S dětmi jsme se věnovali také pravolevé orientaci, důležité pro
čtení i matematiku, rozvíjeli jejich hrubou a jemnou motoriku a učili
je správnému držení psacího náčiní. Zároveň jsme procvičili výslovnost a další dovednosti, které by žáci v první třídě měli ovládat.
Předškoláček měli možnost sledovat i rodiče, kteří mohli posoudit, v čem je jejich dítě úspěšné nebo co se mu nedaří, a porovnat
jeho výsledky s ostatními dětmi. Pro práci doma jim pedagogové
doporučili jednoduchá cvičení a předali materiály, které mohou
využít pro přípravu svého dítěte před vstupem do první třídy.

Zprávičky z Komenského 66
Od školních dopisovatelů
Předchozí týdny byly v Základní škole Komenského 66 bohaté
na další zajímavé události. Nabízíme jejich stručný přehled:
• děti ze školní družiny navštívily seniory v Domově Duha na
Máchově ulici. Babičky a dědečkové si pro ně připravili ukázku
háčkování, malování na dřevo, zdobení svícnů, a děti se k nim přidaly. Počáteční oboustranné rozpaky se záhy změnily na pohodu
a vzájemné porozumění. Školáci na závěr předali seniorům dárečky,
které pro ně vyrobili. Další setkání budou následovat.
• na atletickém oválu školního hřiště se uskutečnil Běh pro Veroniku. Žáci, učitelé, nepedagogičtí pracovníci, rodiče a ostatní
účastníci udělali něco pro své zdraví a startovným přispěli na rehabilitační péči žákyni šesté třídy Veronice Fojtíkové. Vybraná částka
30 720 korun byla odeslána na konto Bariéry na Verunčin podúčet.
• mladým volejbalistkám se nebývale dařilo. Mladší žákyně
vyhrály krajský přebor, starší žákyně ve stejné soutěži obsadily
druhé místo a kvalifikovaly se na mistrovství republiky. Úspěšní
byli také volejbalisté, kteří se podíleli na vítězství „A“ týmu Nového
Jičína v Severomoravském poháru mladších žáků.

U Večerníčka v pohádkovém lese

Na třídenní školičku v přírodě se vypravily děti a jejich učitelky
z mateřské školy Máj. Sotva se všichni ubytovali, vydali se objevovat okolí Frýdlantu nad Ostravicí. Viděli živého mloka, zdolali
kouzelný most, našli hřiště, kde se dalo skotačit, a nakonec objevili
letiště. Také se vydali hledat Frýdlantský poklad – starou truhlu
s tajemným vzkazem a návodem, jak dávno ztracený poklad najít.
Děti plnily náročné úkoly. Každý si musel vyrobit svého maskota
a indiána, společně zazpívat písničku a prokázat fyzickou zdatnost
ve sportovních soutěžích. Kluci a holky uspěli na výbornou a za
odměnu dostali mapu, která je zavedla k pokladu. Do chaty se
vraceli plní dojmů. Všechny zážitky si hned nakreslili do nového
deníčku, který dostali.
Text a foto: Jarmila Šimurdová

Pamětník na koncertu Ondráše
Andrea Kukolová, Domov Duha
Jeden z nejstarších žijících členů pěveckého sboru Ondráš
navštívil třináctého května Májový koncert svých pokračovatelů.
Dvaadevadesátiletého Narcise Vilímka do Beskydského divadla
doprovodila pracovnice Domova Duha, kde muž nyní žije. Na koncert se těšil a s vystoupením byl velmi spokojen. O přestávce se
Narcis Vilímek setkal s bývalými členy Ondráše, sbormistrem
Petrem Lichnovským i ředitelem Beskydského divadla Pavlem
Bártkem. Pracovníci Domova Duha se snaží zdejší obyvatele co
nejvíce zapojovat do společenského života. K jejich přáním a potřebám proto přistupují individuálně.

Názory zastupitelů

Večerníčkův pohádkový les připravily Mozaika rodinné centrum
a Jednota Orel čtrnáctého května u příležitosti Mezinárodního dne
rodin. Děti plnily úkoly s pohádkovými bytostmi a užívaly si pobyt
v přírodě společně se svými rodiči. Nechybělo ani oblíbené malování na obličej.
Text a foto: Zuzana Rosová

Novojičínský zpravodaj

Václav Dobrozemský: Vážení čtenáři, na březnovém zasedání
zastupitelstva města byl projednáván záměr změny provozovatele
městské hromadné dopravy v Novém Jičíně. Zcela nedostatečně
připravený materiál předkládaný místostarostou Pavlem Rozbrojem
neobsahoval odpovědi na základní otázky a neobsahoval ani to nejdůležitější – porovnání variant provozování externím dopravcem
a stávajícím způsobem, tedy Technickými službami. Poznámky
k tomuto tématu najdete také na http://njzpravodaj.cz.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Stanoviska zastupitelů najdete také na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.
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Město má také svého arcibiskupa
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Na postech novojičínského faráře se vystřídala řada osobností,
jež zasáhly do chodu náboženské obce i života ve městě. Donedávna jsme za nejvýše postaveného duchovního představitele
považovali osobnost Msgr. Jana Šrámka, který se vydal na politickou dráhu a dosáhl ministerského postu.
Před několika měsíci se však pracovníci Muzea Novojičínska
dopátrali informace, že naše město dalo světu také arcibiskupa.
Jmenoval se Franz August Kamprath a narodil se 29. října 1871
v domě číslo 464 v rodině soukeníka Franze Kampratha a jeho
manželky Marie.
Mladý Franz navštěvoval gymnázium v Hranicích na Moravě
a maturitní zkoušku složil v kněžském semináři ve Vídni. Dne
25. července 1894 byl ve Vídni vysvěcen na kněze. Po promoci
působil jako sekretář a ceremoniář vídeňského kardinála Antona
Josefa Grusche.
V roce 1911 byl Franz Kamprath jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly chrámu svatého Štěpána ve Vídni. Za působení
kardinála Friedricha Gustava Piffla se 15. února 1929 stal pomocným vídeňským biskupem s titulárním biskupským jménem von
Stadia. Následně působil jako světící biskup na arcibiskupství ve
Vídni. Od roku 1930 byl čestným členem katolické Studentské
asociace ve Vídni.
Do rodného města se Dr. Franz Kamprath několikrát vrátil. Podpůrnému spolku v Novém Jičíně věnoval 29. června 1929 zlacený

štítek a peníze na zhotovení spolkového praporu,
který je dodnes součástí
sbírek Muzea Novojičínska. Letos se spolkový
prapor za finanční podpory Moravskoslezského
kraje podrobí náročnému
restaurátorskému zásahu.
Dne 4. března 1944 byl
Franz August Kamprath
jmenován titulárním arcibiskupem von Karpathos.
Zemřel 8. dubna 1952 ve
Vídni a je pohřben na hřbitově v Gablitz, městyse
v okrese Vídeň–okolí
v Dolním Rakousku. Ještě
dnes žijí v rakouské
metropoli naši rodáci,
kteří Franze Augusta
Kampratha
pamatují
a vzpomínají na něj s lás- Hrob novojičínského rodáka v Gablitz.
kou a vděčností.
Foto: Monika Katrycz

Světící průvod ve Vídni, uprostřed Franz Kamprath.
Foto: Österreichische Nationalbibliothek

Světící biskup Franz Kamprath při pohřbu ve Vídni roku 1932.
Foto: Österreichische Nationalbibliothek

Češi Mariboru s láskou
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Výstava s názvem Češi Mariboru s láskou byla jedenáctého května
slavnostně otevřena v Galerii pod radnicí na pražském Žižkově.
Autorská výstava Evy Dvořákové a Slovinsko-české ligy Maribor na
desítkách velkoplošných panelů představila stopy české komunity,
které se nesmazatelně zapsaly zvláště do architektury v tomto slovinském velkoměstě.
Nade všemi osobnostmi vyčnívala postava novojičínského rodáka,
architekta Maxe Czeikeho (*1879 Nový Jičín – †1945 Maribor), jehož
dílo přiblížila největší kolekce fotografií a plánů včetně spolupráce
se světoznámým architektem Josipem Plečnikem.
Úvodní slovo věnované z velké části architektu Maxi Czeikemu
přednesla Eva Dvořáková, která se osudům našeho slavného rodáka
řadu let věnuje. Společně s Muzeem Novojičínska připravuje na
letošní září výstavu, která v Žerotínském zámku představí architekty
a stavitele Nového Jičína. Také se připravuje obsáhlý katalog, na
který velkou finanční částkou přispělo ministerstvo kultury.
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Výstava mapuje české stopy ve slovinském velkoměstě.
Foto: Radek Polách
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Velká válka v novojičínském tisku – duben a květen 1916
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv
Duben roku 1916 začal vesele. Hned na jeho začátku se ve Spolkovém domě konala premiéra zábavného večera Barevný svět, který
pořádal ženský dobročinný spolek ve prospěch místních chudých.
Událost to byla podle všeho významná, protože o ní noviny informovaly v rozsáhlých statích a na několik dílů. Přesto, že do velikonočních svátků chybělo ještě několik týdnů – a tak trochu postnímu
období navzdory – chtěli se lidé bavit, aspoň řádně, v dobročinném
duchu.
Barevný svět v ženských rukou
Velký úspěch slavila už zcela vyprodaná veřejná zkouška na konci
března. Obtížný úkol připadl redaktorovi, který měl ve svém článku
navnadit publikum na samotnou premiéru, aniž by prozradil příliš
z chystaného programu. Zároveň vyzýval čtenáře, aby se přesto, že
již bylo vyprodáno, pokusili najít místo u stolu svých známých.
Organizace představení byla zcela v rukou žen. Autor následné
recenze chválil především Lauru Drößlerovou, která s nezdolným
odhodláním vystavěla scénu, zajistila výzdobu a ujala se režie. Mezi
její spolupracovnice patřily její sestra Elsa Preisenhammerová a Lída
Benneschová.
Program sestával z několika částí.
Na úvod děti ve věku od dvou do
šestnácti let pod vedením paní Drößlerové a za klavírního doprovodu
známého učitele hudby Fritze Kubieny ztvárnily v živých obrazech několik
lidových písní a oblíbených kupletů.
Bohatá výprava propracovaná do
každého detailu, včetně kvetoucích
stromů, i bezprostřední výstupy dětí
si zasloužily velké ovace.
Poté vystoupila ve starovídeňských kostýmech a pod uměleckým
vedením Loni Baarové skupina loutnistek. Skladby pro ně upravil opět
Fritz Kubiena, který je rovněž doprovázel na loutnu. U skladby Blaue
Adria je svým sopránem doplnila
Učitel a hudebník Fritz Kubiena.
Foto: Státní okresní archiv NJ Martha Stiborská, která píseň musela
pro velký úspěch opakovat.
Během večera se s přednesem básní představili i evangelický farář
Arpad Broser, Hermine Sommerová a nadporučík Georg Fischer. Mezi
jednotlivými výstupy hrála hudba 16. pěšího pluku. Humorně a s vtipnými postřehy večerem provázela Emma Hajeková. Diváci se domů
rozešli dobře naladění a spojení společným pocitem hrdosti a zadostiučinění, že jsou schopní postarat se o své chudé.

prodejci i nakupujícími. Co ovšem nechybělo, bylo podle autora článku
velké množství cetek a veteše, které byly také ve velkém nakupovány.
Na souběžně probíhajícím dobytčím trhu se podle dobových záznamů
prodalo 38 koní a 68 prasat.
Počasí kolem poloviny dubna bylo větrné, mrazivé a deštivé a ani
o Velikonocích nebylo o moc příznivější. Na Bílou sobotu se sice vyčasilo
a nad zelenajícími se pláněmi a kvetoucími stromy se v dáli tyčily Beskydy se zasněženými vrcholky, ale už večer se Lysá hora, Smrk a Radhošť postupně zahalily do mraků a blesky proťaly nebe.
V noci se vítr stočil ze severu a překazil tak všechny plány na velikonoční výlety. Nevlídné počasí trvalo po oba dny a Nový Jičín tak
podle novin prožil „šedivé Velikonoce“. Sváteční období přineslo v novinách i rubriku, věnovanou přáním vojáků.
Naděje z ruského zajetí
Získat zprávy o svých blízkých v poli nebylo jednoduché, jak se
o tom přesvědčila Anna Prachtlová, žena montéra místní plynárny
Ludwiga Prachtla. Ten upadl v ruské zajetí a mnozí ho považovali za
nezvěstného. Pátého května však jeho žena dostala lístek z Antipiky
u Čity v asijské části Ruska. V něm jí manžel po deseti měsících nejistoty
sděloval, že je zdráv.
Na novojičínském hřbitově se pak se všemi vojenskými poctami
odehrál pohřeb ruského zajatce Petra Petrenka z Woloské Kamenky
v Jekatěrinoslavské gubernii. Zemřel ve zdejší nemocnici, kam byl převezen z pracovního tábora v Kopřivnici. Zesnulý byl pravoslavného
vyznání, v okolí se však žádný takový duchovní nenašel.
Smuteční řeč tak přednesl evangelický farář Broser, který zdůraznil,
že se musíme chovat jako křesťané a praví humanisté, bojovat s ozbrojenými nepřáteli, ale s láskou k bližnímu se starat o ty neozbrojené.
Tam podle něj ležela i jistota vítězství. Protože pouze lid, který jde
do boje s morálkou a mravností, nakonec zvítězí. Po vykropení hrobu
zapěli další ruští zajatci, kteří následovali smuteční průvod, náboženskou
píseň.
Čas poskočil o hodinu
Obyvatelé Nového Jičína si museli zvykat také na další novotu. Úderem jedenácté hodiny večerní předchozího dne posunuli ručičky hodin
na půlnoc a ráno, 1. května 1916, se již probudili do letního času. Ten
měl trvat až do konce září a vláda si od něj po vzoru Německa slibovala
značné úspory na plynovém uhlí, petroleji a veřejném osvětlení.
Redakce však v této změně viděla i výhody zdravotní. Lidé budou
vstávat a uléhat o hodinu dříve a užijí si denně více slunečního světla.
Nově získanou hodinu navíc pak po práci leckterý dělník může ještě
věnovat péči o vlastní zahrádku, políčko či hospodářství. Protože prý
byla podle autora článku tato válečná novinka přátelsky vítána, mohla
by se zavést i to příští, už mírové léto.

Cigarety i ponožky potřebným
V započatém duchu obyvatelé našeho města pokračovali i nadále.
C. a k. dvorní dodavatel klobouků Karl Hückel daroval pomocnému
fondu města 1 000 korun. A vážená dobrodinka Mathilde Großmannová,
která zemřela 10. dubna, ve své závěti odkázala Novému Jičínu pro
potřeby chudých svůj dům na Neustiftgasse číslo 33 (dnes Novosady)
a úroky z jejího jmění, které činilo 32 535 korun, na tytéž účely a k rozdělení mezi potřebné.
Nebyli však opomenuti ani ranění vojáci v lazaretech a krajané v poli.
Úterní kroužek vyšívaček poslal tři tisíce cigaret Novojičínským ze
100. pěšího pluku a dva tisíce kusů zeměbraneckému 16. pěšímu pluku.
Na Zelený čtvrtek sice pracovní odpoledne ženského dobročinného
spolku odpadlo, ale po Velikonocích byly členky žádány o početnou
účast a dary v podobě cupaniny a nemocničních ponožek.
Šedivé svátky jara
Velikonočním svátkům předcházel tradiční výroční trh na Škaredou
středu 19. dubna. Podle tisku byl i přes nedostatek zboží hojně navštíven
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Fronta na výdej tabáku v květnu 1916.

Foto: Státní okresní archiv NJ
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Středa 1. června v 19.00 hod. – Farní chrám Nanebevzetí Panny
Marie • SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS: HUDBA DOBY
KARLA IV. • Koncert postihující „mnohovrstevnost“ tehdejšího hudebního života, mozaika z repertoáru spjatého s osobou a působením Karla
IV. Mužský komorní pěvecký sbor řídí David Eben. Kruh přátel hudby.
■ Pátek 3. června v 19.00 hod. • SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH • Náhradní představení za Vím, že víš,
že vím. Komediálně laděná pocta velkému dramatikovi. Režie: kolektiv
a Jan Borna. Hrají: Miroslav Táborský, Jan Vondráček, Martin Matejka.
Předplatné skupiny B.
■ Sobota 4. června v 18.00 hod. • SEXTET + • Více informací v rubrice
Pozvánky na straně 12.
■ Sobota 11. června v 18.00 hod. • LiStOVáNí.cz: DRŽ MĚ PEVNĚ,
MILUJ MĚ ZLEHKA • Beseda a autogramiáda Roberta Fulghuma
v rámci jeho turné po České republice! Po divadelním představení
promluví s diváky o své nové knize a podepíše se do knih, které
budou na místě i ke koupi. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že
opravdu všechno, co se Robert Fulghum naučil, bylo v mateřské
škole. Účinkují: Lukáš Hejlík, Petra Bučková, Alan Novotný/Věra
Hollá a Gustav Hašek.
■ Úterý 14. června v 19.00 hod. • MLÝNY • Drama z vojenského prostředí na motivy hry Václava Havla a Karla Bryndy – nejdéle uváděný
titul v repertoáru divadla Sklep. Účinkují: Jiří Fero Burda, Jan Slovák,
Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, František Váša, Milan Šteindler, Zdeněk
Marek, Petr Koutecký, Monika Načeva.
■ Pátek 17. června v 19.00 hod. – malý sál • CESTA • Autorské představení Divadelní společnosti Ženy s. r. o. Režie: Věra Matýsková. Hrají:
A. Hanzelková, N. Kučíková, N. Navrátilová, L. Olbrichová, V. Philippová, M. Podmolová, M. Zelenková, I. Žemličková.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ TEORIE TYGRA • Úterý 31. května a čtvrtek 2. června ve 20.00 hod.
• Nová česká komedie s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzerovou. 101 min.
■ ŽELVY NINJA 2 • Čtvrtek 2. června a neděle 5. června v 17.30 hod.
• 2D • Pátek 3. června – sobota 4. června v 17.30 hod. • 3D • Vracejí
se hrdinové, kteří bydlí v kanále, zbožňují pizzu a tu a tam zachraňují svět.
112 min., dabing.
■ SPRÁVNÍ CHLAPI • Pátek 3. června – neděle 5. června ve 20.00 hod.
• Retro detektivka s Russelem Crowem a Ryanem Goslingem. Krimithriller,
115 min., titulky.
■ NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE • Pondělí 6. června a středa 8. června
v 17.30 hod. • Návštěvníci jsou zpět! Tentokrát v době Velké francouzské
revoluce. Francouzská komedie, 109 min., dabing.
■ VZKAZ V LÁHVI • Pondělí 6. června a středa 8. června ve
20.00 hod. • Napínavá severská detektivka. Krimithriller, 112 min., titulky.
■ FILMOVÉ STŘÍPKY Z NOVOJIČÍNSKA • Čtvrtek 9. června
v 17.00 hod. • K Mezinárodnímu dni archivů. Více informací v rubrice
Pozvánky na straně 12.
■ WARCRAFT: PRVNÍ STŘET • Čtvrtek 9. června – pátek 10. června
ve 20.00 hod. • 2D titulky • Pátek 10. června v 17.00 hod. • 2D dabing
• Sobota 11. června a pondělí 13. června v 17.00 hod. • 3D dabing
• Sobota 11. června a úterý 14. června ve 20.00 hod. • 2D dabing •
Neděle 12. června ve 20.00 hod. • 3D dabing • Pondělí 13. června
ve 20.00 hod. • 2D titulky • Fenomén herního světa v kině. Dobrodružné
fantasy, 128 min.
■ KNIHA DŽUNGLÍ • Neděle 12. června v 17.30 hod. • Známý příběh
Mauglího – kombinace hraného filmu s počítačovou animací zvířat
a džungle. • Dobrodružné fantasy, 110 min., dabing.
■ MUSÍME SE SEJÍT • Úterý 14. června – středa 15. června
v 17.30 hod. • Letní komedie s protagonisty úspěšné show Na stojáka.
Česká komedie, 80 min.
■ V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 • Středa 15. června – čtvrtek 16. června ve
20.00 hod. • Film navazuje na fenomenální celosvětový úspěch snímku
V zajetí démonů. Horor, 134 min., titulky.
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■ HLEDÁ SE DORY • Čtvrtek 16. června – pátek 17. června
v 17.30 hod. • 2D • Sobota 18. června – neděle 19. června
v 17.30 hod. • 3D • Neděle 19. června v 15.30 hod. • 2D • Staří známí
Dory, Nemo a Marlin jsou zpět. Animovaný, 90 min., dabing.
■ STRAIGHT OUTTA COMPTON • Pátek 17. června ve 20.00 hod.
• Zajímáte se o hiphop a vše, co je s ním spojené? Tak je pro vás tento
film prakticky povinností. Životopisný, 147 min., titulky.
■ PODFUKÁŘI 2 • Sobota 18. června – neděle 19. června ve
20.00 hod. • Pondělí 20. června v 17.30 hod. • Předchozí akce byla
jen začátek. Skutečné velké představení předvedou až teď... Akční komedie, 129 min., titulky.
■ WARCRAFT: PRVNÍ STŘET • Pondělí 20. června ve 20.00 hod. •
2D titulky • Anotace viz výše.
■ CENTRÁLNÍ INTELIGENCE • Úterý 21. června – středa 22. června
v 17.30 hod. • Akční komedie s Dwaynem Johnsonem v hlavní roli.
114 min., titulky.
■ OSLNĚNI SLUNCEM • Úterý 21. června – středa 22. června ve
20.00 hod. • Hvězdně obsazený snímek o rockové hvězdě, volně inspirovaný legendárním filmem Bazén. Krimi/drama, 124 min., titulky.
■ DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK • Čtvrtek 23. června v 17.00 hod.
• 3D dabing • Čtvrtek 23. června – pátek 24. června ve 20.00 hod. •
2D titulky • Pátek 24. června v 17.00 hod. • 2D dabing • Sobota
25. června ve 20.00 hod. • 2D dabing • Neděle 26. června ve 20.00 hod.
• 3D dabing • Pondělí 27. června ve 20.00 hod. • 2D titulky • Po dvaceti
letech se režisér Roland Emmerich vrací, aby dokončil, co tenkrát započal.
Akční sci-fi, 128 min.
■ ANGRY BIRDS VE FILMU • Sobota 25. června – neděle 26. června
v 17.30 hod. • Oblíbené postavičky v celovečerním filmu. Animovaný,
100 min.
■ WARCRAFT: PRVNÍ STŘET • Pondělí 27. června v 17.00 hod. •
2D titulky • Anotace viz výše.
■ HLEDÁ SE DORY • Úterý 28. června – středa 29. června
v 17.30 hod. • Anotace viz výše.
■ BOJ • Úterý 28. června – středa 29. června ve 20.00 hod. • Kontrast
válečného Afghánistánu a poklidného Dánska v dramatu T. Lidholma.
Válečný, 115 min., titulky.
■ EVA NOVÁ • Bio Senior • Středa 29. června ve 13.00 hod. • Kdysi
známá herečka se vrací z protialkoholního léčení a snaží se získat zpět
svého syna. 106 min., slovensky.
■ NEŽ JSEM TĚ POZNALA • Čtvrtek 30. června – pátek 1. července
v 17.30 hod. • Adaptace romantického bestselleru od Jojo Moyesové.
Romantický, 110 min, titulky.
■ NOC OŽIVLÝCH MRTVOL • Kultovky v kině • Čtvrtek 30. června
ve 20.00 hod. • Naprostá klasika, která ovlivnila další vývoj hororového
žánru. Horor, 96 min., titulky.
■ HRA PENĚZ • Pátek 1. července – neděle 3. července ve 20.00 hod.
• Napínavý thriller s Julií Roberts a Georgem Clooneym. 95 min., titulky.
■ DĚDA • Sobota 2. července – neděle 3. července v 17.30 hod. •
Česká rodinná komedie z Valašska. 110 min.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
Do neděle 26. června – Rytířský sál • SKLO A KERAMIKA • Autorská výstava předního sklářského výtvarníka Tomáše Hlavičky a jeho dcery Petry Hřebačkové.
Do pondělí 15. srpna – Nová galerie • LENKA RAŠKOVÁ – KLOBOUKY • Autorská výstava české návrhářky (klobouky,
pokrývky hlavy, kresby).
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00, sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Pátek 3. června v 8.30 hod. – sportoviště
ve městě • POHÁR STAROSTY MĚSTA • Tradiční sportovní akce pro
žáky všech novojičínských základních škol. Slavnostní vyhlášení ve
12.30 hod. na zimním stadionu.
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■ Sobota 4. června v 9.00 hod. – zimní stadion • FLORBALOVÝ TURNAJ PRO VŠECHNY • Pro mladší žáky – ročník 2003 a mladší – a pro
starší žáky ročníky 2000–2002. Družstva dívek mohou být o dva roky
starší. Kapacita týmů je omezena.
■ Středa 8. června od 9.00 do 16.00 hod. – Masarykovo náměstí •
DEN BEZ ÚRAZU • Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Sobota 11. června v 9.00 hod. – Masarykovo náměstí • SPORT FEST
NOVÝ JIČÍN 2016 • Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Pátek 17. června ve 20.30 hod. – sraz na parkovišti u zimního stadionu • IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM NOVÝ JIČÍN • Více informací
v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Sobota 25. června v 9.00 hod. – Smetanovy sady • BEDŘICH SMETANA MEMORIÁL • Letní discgolfový turnaj pro začátečníky i pokročilé.
Speciální disky si lze zdarma půjčit na místě. Startovné 90 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Celý červen – Čajovna Archa •
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA OČIMA DĚTÍ • Obrazy žáků Základní školy
Suchdol nad Odrou.
■ Středa 1. června – úterý 28. června v hodinách pro veřejnost –
Městská knihovna • A.R.T. 2016 • Ročníková tvorba absolventů prvního
stupně výtvarného oboru ZUŠ Nový Jičín.
■ Pátek 3. června – neděle
31. července – Výstavní síň
Stará pošta • NAMALOVÁNO VZDUCHEM • Akvarely
a olej na plátně Ivy Hoňkové.
Vernisáž proběhne 2. června
v 18.00 hodin.
Akce:
■ Čtvrtek 1. června v 19.00
hod. – kino Květen • JAZZ
KLUB & LACO DECZI & CELULA NEW YORK • Koncert slovenské
jazzové legendy. Vstupné 200/250 Kč.
■ Čtvrtek 2., 9. 16. a 30. června od 17.00 do 21.00 hod – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče.
■ Sobota 4. června v 16.00 hod – zahrada Čajovny Archa • ČAJOVNICKÁ ZAHRADA • 12. ročník pohodového hudebně čajového festivalu:
Kubuku, Adam Morkus, René Souček, Mancuso, Kangaroos in Austria.
■ Neděle 5. června – Čajovna Archa • CYKLOČAJOVÝ LET DO ÚDOLÍ
BUDIŠOVKY A ODRY • Sraz v 8.30 hod. na vlakovém nádraží, vlakem
do Budišova nad Budišovkou, poté na kole. Velmi nenáročná a svižná
trasa do 50 km, návrat brzy odpoledne.
■ Čtvrtek 9. června ve 20.00 hod – Klub Galerka • JANET ROBIN
(USA) • Koncert kytaristky, která hraje na kytaru také zuby. Vstupné
130/150 Kč.
■ Pátek 10. června ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • CIRCUS
PROBLEM & CAUSA FATALIS • Hudebně-divadelní večer – začátek
jubilejní Divadelní dílny.
■ Sobota 11. června ve 14.30 hod – Kamenné divadlo • DIVADELNÍ
DÍLNA XX. • Jubilejní ročník jedinečné divadelní přehlídky pro malé i velké, divadelníky i nedivadelníky. Více informací v přiloženém letáčku.
Vstupné 60/80 Kč.
■ Sobota 11. června v 17.00 hod. – Masarykovo náměstí • JAKSI
TAKSI • Koncert jedné z nejpopulárnějších českých pop-punkových
skupin. Součást Sportfestu 2016.
■ Čtvrtek 23. června v 18.00 hod. – zahrada Čajovny Archa • TICHÁ
INKVIZICE • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Lékařka Carla
denně řeší etické dilema – nikaragujský prezident Daniel Ortega schválil
nařízení zakazující potraty. A to i v případě znásilnění, incestu nebo ohrožení života matky. Délka 66 min.
■ Čtvrtek 30. června v 15.00 hod – Masarykovo náměstí • VÍTÁNÍ
PRÁZDNIN • Workshopy, hry, soutěže pro děti školou povinné. Více
informací ve vedlejším sloupci.
Připravujeme:
■ Pátek 8. července v 15.00 hod. – Masarykovo náměstí • P!NK TRIBUTE • Pocta proslulé světové zpěvačce.
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Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Pátek 3. června – středa 13. července – placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • OD HRAČEK K MODELŮM • Ze sbírek Pavla
Bártka a Ivana Bartoně ke 135. výročí železniční tratě Nový Jičín –
Suchdol nad Odrou.
■ Pátek 3. června – středa 13. července – galerie Návštěvnického
centra • BRANKY – BODY - SEKUNDY • Sportovní fotografie Jiřího
Zerzoně. Vernisáž 3. června v 17.00 hod.
Návštěvnické centrum nabízí
• Expozici Generál Laudon, mapující život významného
rakouského vojevůdce.
• Expozici věnovanou technologickému procesu výroby
klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí.
• Komentované procházky městem s průvodcem pro veřejnost i školy.
• Půjčování disků do místního DiscGolfParku.
• Půjčování trekových holí nejen pro pěší trasu Generála Laudona.
• Bezbariérový přístup a přebalovací pult.
• Nově v prodeji tři druhy panoramatických průvodců Beskydy (skládací
pohledy).
• Nabízíme také pohlednice dobových rekonstrukcí hradů a brožury
hradů Česka z nakladatelství Putujeme.
Zahrajte si Laudoncaching v expozici Generál Laudon a čeká vás
odměna!
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00
Sobota, neděle 9.00–16.00

Přivítejte prázdniny na náměstí
Tradiční Vítání prázdnin se uskuteční ve čtvrtek 30. června
v 15.00 hodin na Masarykově náměstí. Až do večera se děti
budou moci bavit při vystoupení Circus! Dance Studia, bubeníků
z Tyršovky, taneční skupiny a skokanů přes švihadla z týmu
Between, zumbě s Vendou a drum show Vojty Písařovice, stejně
jako při žonglérské show a koncertech kapel Mirai, W.A.F. a Martina Haricha. Od 15.00 do 18.00 hodin budou probíhat workshopy v žonglování, pole dance a aerial hoop, florbal freestylu,
rope skipingu a discgolfovém patování, ukázky fitness, otevřena
budou také výtvarná dílna, herna se stolními fotbálky a zábavné
stanoviště pro školáky.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny v úterý 21. června v 17.00 hodin na přednášku
Lucie Augustinkové s názvem
Budova krajského soudu – dějiny, stavební vývoj, výzdoba. V úterý 28. června v 16.00 hodin zahájíme výstavu fotografií Pavla
Wesseleho nazvanou Nový Jičín – jeho stavby (proměny), poté
v 17.00 hodin zveme na přednášku Radka Polácha z Muzea
Novojičínska s názvem Tolik životů pro pár korun – životní osudy
proslulých zločinců na přelomu 19. a 20. století. Májová merenda
se uskuteční v pátek 24. června od 19.00 hodin v kavárně hotelu
Praha. K tanci a poslechu bude hrát ve třech půlhodinových blocích Stanley´s Dixie Street Band.
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Pozvánky
• Pochod okolo Nového Jičína
Devátý ročník Pochodu okolím Nového Jičína proběhne v sobotu
4. června. Pěší se mohou vydat na trasy 8, 15 a 25 kilometrů, nejkratší
bude 1,5 kilometru dlouhá cesta Pohádkovým lesem se soutěžemi
pro děti i dospělé a ukázkami skautské činnosti. Cyklisté mohou
vybírat z tras dlouhých 40 a 70 kilometrů. Start a cíl bude v restauraci
Nové Slunce na Husově ulici 3 – účastníci pochodu na 25 kilometrů odstartují v 8.00 hodin, ostatní pěší a cyklisté od 8.30 do
10.00 hodin. Každý obdrží na startu podrobný popis a mapku trasy,
občerstvení na cestu a v cíli pamětní list. Startovné je 10 korun pro
děti do patnácti let a 20 korun pro dospělé. Děti do šesti let startovné
neplatí.
• Sextet+ chystá malé ohlédnutí
Novojičínský soubor Sextet+ letos slaví deset let svého trvání. Jubileum si připomene slavnostním koncertem, který proběhne v sobotu
4. června v 18.00 hodin v Beskydském divadle. Zhruba devadesátiminutové vystoupení nabídne největší pecky i nově nastudované skladby v podání téměř všech členů, kteří souborem dosud prošli. Mnozí
z nich studují nebo žijí v zahraničí.
• Užijte si Den bez úrazu!
Tradiční Den bez úrazu se uskuteční ve středu 8. června od
9.00 do 16.00 hodin na Masarykově náměstí. Na programu budou
hry a soutěže se zaměřením na základy první pomoci a prevenci
před úrazy. Akce je určena dětem z mateřských a základních škol
a široké veřejnosti – zvláště aktuální před letními prázdninami.
• Den archivů nabídne i filmové střípky
Státní okresní archiv Nový Jičín se ve čtvrtek 9. června již poosmé
zapojí do Mezinárodního dne archivů. Ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem, kinem Květen a Muzeem Novojičínska zve
veřejnost v 17.00 hodin do kina Květen na projekci archivních snímků
pod názvem Filmové střípky z Novojičínska. Zájemci zhlédnou mimo
jiné unikátní snímky z hospodářské výstavy v roce 1913, návštěvy
prezidenta T. G. Masaryka ve Frenštátě pod Radhoštěm, historické
záběry měst a obcí okresu, dobové reklamy podniku Tonak Nový
Jičín a další. Zároveň bude od 15.00 do 16.30 hodin zpřístupněna
budova bývalé židovské synagogy v sousedství kina Květen na
Havlíčkově ulici 12.
• Červnová noc ve znamení kostelů
Noc kostelů uspořádá v pátek 10. června od 18.00 do
23.00 hodin evangelická církev ve svém sborovém domě v Janáčkových sadech. Program zahájí pěvecký soubor Harmonia z Hranic
na Moravě, který zazpívá gospely, duchovní písně a traditionály.
Následovat budou pásmo pantomimy Jany Ungerové z Brna
a zážitková prezentace Jak nevidomí jezdí na kole, kterou připravila
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Součástí
doprovodného programu budou výstavy biblí a fotografií o životě
evangelického sboru, bubenická dílna, hry, opékání a zábava pro
děti na farní zahradě. Vstup bude volný.
• Sport Fest Nový Jičín 2016
Akce s názvem Sport Fest Nový Jičín 2016 proběhne v sobotu
11. června od 9.00 hodin na Masarykově náměstí. Kromě tradičního
streetballu, který slaví dvacet let, čeká sportovní veřejnost street handball, atletické a cyklistické závody a Fit Games. Součástí akce bude
koncert skupiny Jaksi Taksi se začátkem v 17.00 hodin.
• Přijďte na setkání sběratelů!
Setkání sběratelů uspořádá ve středu 15. června od 15.00 do
17.00 hodin Klub důchodců na ulici Msgr. Šrámka 13. Příležitost
nabídnout přebytky nebo pořídit nové přírůstky do svých sbírek
budou mít například sběratelé známek, pohlednic a mincí. Vstup
bude volný.
• Novojičínský jarmark ve znamení řemesel
Jarmark plný řemesel s bohatým doprovodným programem se
uskuteční ve středu 15. června a ve čtvrtek 16. června, vždy
od 8.00 do 18.00 hodin, na Masarykově náměstí. V nabídce bude
například točená keramika, dřevěné hračky a bižuterie. Nebude
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chybět ani zelenina, ovoce, sýry, masné a uzenářské výrobky,
med, ovocné šťávy a džemy, koření a další produkty. V úvodní den
od 15.00 do 16.00 hodin se představí Městská dechová hudba
Nový Jičín a od 16.00 do 18.00 proběhne program s názvem Cyril
a Metoděj – po stopách strhujícího příběhu. Ve čtvrtek od
15.00 do 16.00 hodin zahraje akustické duo Milan Cyrus a Ladislav
Kokeš.
• In-line bruslaři opět pojedou městem
Druhou letošní hromadnou jízdu ulicemi města si in-line bruslaři
užijí v pátek 17. června od 20.30 hodin. Sraz bude na parkovišti
u zimního stadionu. Zajištěn je doprovod policejních vozů a sanitky,
přítomen bude také Music-car, z něhož bude po celou dobu hrát
hudba. Vstup volný.

• Výzva jménem Olympijský běh
Bronzový závod celorepublikového běhu s názvem T-Mobile Olympijský běh se uskuteční ve středu 22. června v 18.00 hodin na
Masarykově náměstí. V 16.00 hodin odstartují do vlastního závodu
také děti. Cílem akce je zapojit do aktivního pohybu co nejvíce lidí.
• Pivobraní, aneb Festival zlatavého moku
Bezmála pětadvacet minipivovarů
z našeho regionu, Polska, Slovenska,
Německa a Belgie potěší milovníky zlatavého moku na čtvrtém ročníku novojičínského Pivobraní, který proběhne v sobotu
25. června od 11.00 do 24.00 hodin na Masarykově náměstí. Kromě
nabídky mnoha druhů piv a gastronomických specialit bude připraven
bohatý doprovodný a hudební program. Bližší informace najdete na
www.icnj.cz, na facebooku a v letáčcích, které obdržíte do svých
schránek.
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Hledáte práci?
Autoelektrikář / autotronik
– diagnostik
Automechanik

CESTOVNÍ AGENTURA

VALO

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Náplň práce:
Provádění oprav autobusů, nákladních a přípojných
vozidel
■ Práce s diagnostickými přístroji
■

Očekáváme:
■ Vyučení nebo maturita v oboru
■ Fyzická zdatnost a manuální zručnost
■ Zájem o obor a ochota se vzdělávat
■ Spolehlivost, dobrou pracovní morálku
■ Výhodou řidičský průkaz sk. C a D, praxe a pracovní
zkušenosti
Nabízíme:
■ Nástup možný ihned
■ Nadprůměrné mzdové ohodnocení včetně
pohyblivé složky mzdy
■ Možnost dalšího profesního vzdělávání
■ Zajímavou a různorodou práci
■ Pracovní doba 37,5 hodin týdně, týden dovolené
navíc, příspěvek na stravné a další benefity

Nejširší výběr
dovolené
na jednom místě
Kostelní 17, Nový Jičín

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

Kontaktujte nás:
+420 739 509 557; jiri.lzicar@kar.cz
www.kar.cz

Novojičínský zpravodaj – zadávání inzerce
mob.: 777 367 085; e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

14

Novojičínský zpravodaj

Červen 2016

Modrý mítink ozdobily rekordy
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Opravený bazén hostil o druhém květnovém víkendu tradiční Modrý mítink, který svým grantem podpořilo město Nový Jičín. Tři sta
třicet závodníků zastupujících patnáct týmů z Česka, Slovenska,
Polska a Maďarska změřilo síly v plavání kraulem se dvěma ploutvemi.
Domácí borec a český reprezentant Jakub Jarolím jako první na
světě zaplaval stometrovou trať v pětadvacetimetrovém bazénu pod
čtyřicet vteřin – dosáhl času 39,94 vteřiny. Přestože zvítězil i na poloviční trati, na vítězství v bodovaném trojboji to nestačilo.
Celkové prvenství si odvezl vítěz dvousetmetrového závodu, od
roku 2011 na této trati, neporažený světový rekordman Gergo Kosina
z Maďarska. Oběma závodníkům sekundoval druhý novojičínský
ploutvař Ondřej Dofek, který na stometrové i dvousetmetrové trati
překonal svá dosavadní maxima a obsadil třetí příčku.
Český rekord své věkové kategorie překonal na všech tratích vítěz
dorostenecké soutěže Jakub Kovařík. Padesát metrů zdolal jako
první dorostenec pod hranicí dvaceti vteřin – dosáhl času 19,90 vteřiny – a na dvoustovce podal výkon hodný juniorů, když v cíli dohmátl
za 1:36,26 minuty.

Magda a Tomáš byli na „bedně“

Magda Ščibrániová a Tomáš Kment úspěšně reprezentovali
oddíl stolního tenisu TJ Nový Jičín na turnaji Minipálky, na kterém
se ve Staré Bělé představili nejmladší hráči okresu Ostrava. Magda
mezi třinácti dívkami dominovala a beze ztráty setu vybojovala
zlatou medaili. Tomáš (na snímku) v konkurenci šestatřiceti chlapců
obsadil třetí místo. Podlehl jen Jonáši Rakovi z Ostravy, který na
posledních turnajích předvádí skvělou formu.
Text Miroslav Mikula, foto Miloš Valošek

Zápasníkům se doma dařilo
Jiří Gold, předseda oddílu zápasu

Hvězdy Modrého mítinku (zleva): Jarolím, Kosina a Dofek.
Foto: KVS Laguna

Naši tančili na „Evropě“
Miroslava Pístecká

Téměř sto třicet zápasníků ze čtrnácti českých a slovenských
oddílů se představilo na šestnáctém ročníku Memoriálu Miroslava
Rešla, který se na konci dubna uskutečnil ve zdejší sportovní hale
ABC. Novojičínští závodníci se v silné konkurenci neztratili. Šest
z nich nenašlo přemožitele a ve své hmotnostní kategorii zvítězilo.
Dalších sedm zápasníků vybojovalo druhá místa.
Druhou příčku domácí obsadili také v soutěži družstev, pouhé
čtyři body za velmi silným celkem Sokola Vítkovice. Oddíl zápasu
děkuje městu Nový Jičín za poskytnutí finančního příspěvku, bez
něhož by tento mezinárodní turnaj nemohl uspořádat. Více informací
o činnosti oddílu najdete na http://www.zapasnj.cz.

Nový Jičín měl své zastoupení na mistrovství Evropy týmů v latinskoamerických a standardních tancích ve španělském městě Cambrills. Součástí českého reprezentačního družstva pro latinskoamerické tance byl pár Petra Pístecká – Luboš Nevrla ze zdejšího
Tanečního klubu Fokus, který si nominaci vybojoval svými úspěchy
v soutěžích Světové federace tanečního sportu.
Český tým tvořily tři taneční páry různých kategorií. Petra s Lubošem si vedli nejlépe a ve své kategorii obsadili páté místo. V celkovém
hodnocení náleží české reprezentaci devátá příčka. Na tento úspěch
novojičínský taneční pár navázal hned v následujících soutěžích –
ve Slovinsku obsadil druhé a v Maďarsku třetí místo.

Tenistům začaly týmové soutěže
Radek Vrba
Začátkem května odstartovala tenisová sezona družstev. Tenisový
oddíl TJ Nový Jičín má v jednotlivých soutěžích šest týmů. V úvodním
kole mistrovských zápasů si naši vedli se střídavými úspěchy. Babytenisté a mladší žáci zvítězili na kurtech TK Deza Valašské Meziříčí
„A“ a TK Milo Olomouc „B“, starší žáci a dorostenci naopak svá
domácí utkání s TK Deza Valašské Meziříčí, respektive T. T. C.
Rožnov pod Radhoštěm prohráli.
Vyrovnanou bilanci mají také dospělí – zatímco „A“ tým odešel
poražen z kurtů VSK VŠB-TU Ostrava „B“, naše „béčko“ využilo
domácího prostředí k těsnému vítězství nad TK Slavia Orlová.
Výsledky tenistů můžete pravidelně sledovat na www.tenisnj.cz
a www.tenisolympia.cz.

Novojičínský zpravodaj

Domácí Tadeáš Kundrát (v modrém dresu) při turnajovém vystoupení.
Foto: Lukáš Oliva

Sportovní pozvánka
• Oddíl pořádá házenkářský den
Házenkáři oddílu TJ Nový Jičín zvou všechny sportovní nadšence na házenkářský den, který se uskuteční v sobotu 2. července od 9.00 hodin v místní hale ABC. Pro děti i jejich rodiče
bude připraven bohatý program plný soutěží, zábavy, dobrého
jídla i pití. Přijďte strávit příjemnou sportovní neděli a poznat krásy
házené. Více informací naleznete na www.novyjicin-hazena.cz.
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Fotosoutěž čtenářů – 63. kolo

1. místo: Marian Konopáč
Rozmarné aprílové počasí nám ke konci dubna přineslo i dešťové přeháňky podsvícené sluníčkem, což zpravidla vytvoří duhu. To pochopitelně
nemohlo ujít naším fotoamatérům. Na „duhové“ momentky slyší naši
hodnotitelé a ti je upřednostnili před jinými brilantními snímky pořízenými
ve stejný den.
1. místo získává snímek Mariana Konopáče, jehož duha, spojující náš
Svinec se sousedním vrchem, vytváří klenbu nad panoramatem Beskyd.
2. místo za duhu, která jako by vystupovala z našeho největšího chrámu,
získává Ivana Marková.
3. místo patří Ivanu Čejkovi za podvečerní snímek, na kterém dominuje
vila někdejšího významného novojičínského stavitele Richarda Klosse.
Pavel Wessely

2. místo: Ivana Marková

3. místo: Ivan Čejka

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
zástupci redakce Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
úpravou a použitím svého snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 19. června ve 12.00 hodin.
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