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Školy a jejich zahrady výrazně prohlédly
Více informací čtěte na stranách 2 a 5.

Foto: Marie Machková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mám pro vás výbornou zprávu.
V květnu jsem podepsal smlouvu
o rekonstrukci a první části modernizace sportovní haly s bazénem. Letošní nejvýznamnější veřejnou zakázku
získala společnost Geosan – Ridera.
Jedna se zabývá stavební činností,
druhá rekonstrukcemi technologií.
Zhotovitele stavby vybírala devíti členná komise, složená ze zástupců stran napříč politickým spektrem a lidí s odbornou způsobilostí. Zadávací řízení jsme zahájili
27. ledna. Lhůta pro podání nabídek skončila 27. března, obdrželi
jsme jich třináct. Devětadvacátého dubna komise předložila radě
města „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“. Radní ji jednohlasně schválili. Následující den město vydalo rozhodnutí o nejvhodnější nabídce a oznámilo účastníkům výsledek zadávacího
řízení. Po uplynutí lhůty pro podání námitek jsem mohl podepsat
smlouvu s vítězným uchazečem. Prvního června bude stavba
zahájena. Lhůta pro její dokončení je dvě stě dnů, tedy do
17. prosince.
Další dobrá zpráva se týká financování. Předpokládané náklady
všech prací – rekonstrukce střechy, výměny vzduchotechniky
včetně rekuperace, požárně bezpečnostních opatření, úpravy
elektroinstalace, zateplení zděných fasád, modernizace saunového provozu a rekonstrukce bazénku pro plavání kojenců –
činila 92 miliony korun s DPH. Vysoutěžit se nám však podařilo
cenu 68 milionů korun s DPH.
Navíc jsme v dubnu požádali o dotaci z Regionálního ope račního programu Moravskoslezsko, z něhož očekáváme
15 až 17 milionů korun. A protože velmi dobře hospodaříme –
jsme jedním z mála měst v našem kraji s nulovou zadlužeností –
a ve fondu rezerv máme téměř 50 milionů, je možné, že nebudeme
čerpat zastupitelstvem schválený úvěr či kontokorentní úvěr.
Jak jsem předeslal již dříve, sportovní hala s bazénem bude
do prosince uzavřena. Sportovním oddílům, dotčeným rozsáhlou
rekonstrukcí, budeme na červnové schůzi zastupitelstva schvalovat finanční pomoc na omezenou činnost v jiných areálech.
Venkovní bazén bude v létě otevřen, včetně stánků s občerstvením (více v samostatném článku).
Na rok 2016 vám mohu slíbit druhou fázi modernizace vnitřního
bazénu, zahrnující přebudování části dětského bazénu na relaxační centrum s vířivkou, chrliči a podobně. Na rok 2017 připravujeme modernizaci venkovního bazénu.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto velkého projektu podíleli, zejména pracovníkům odboru majetku,
rozvoje a investic městského úřadu.
Jaroslav Dvořák

Školky mají nové zahrady
Marie Machková, tisková mluvčí
Dvě mateřské školy představily dvanáctého května veřejnosti nové
zahrady. Na Beskydské vznikla Zahrada dobrodružství, na Máchově
ji nazvali Příroda na dosah i na dotek. Terénní úpravy, hrací prvky,
zeleň a chodníky přišly na téměř tři a půl milionu korun. Přes dva
a půl milionu pokryla dotace z Evropské unie.
„Zahrady byly zastaralé, jejich vybavení nedostatečné a nevyhovující. Revitalizaci jsme plánovali několik let, protože jsme čekali na
možnost získat dotaci,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák.
U Mateřské školy Beskydská se na poměrně malém prostoru podařilo vybudovat nejen pískoviště, skluzavku, houpačku, ale i vesničku
z teepee, skrýše v keřích, šplhací totem a svah na sáňkování. „Obě
školky mají na zahradách vodní prvky, záhony s bylinkami, zeleninou
a květinami a krmítko pro ptáky. Zahrada u Mateřské školy Máchova
nabízí také pódium s přírodním hledištěm, naučnou stezku, hřiště na
míčové hry a sluneční hodiny.
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Světový úspěch Honzy a Vládi

Světový úspěch slaví dva žáci výtvarného oboru zdejší Základní
umělecké školy. Prosadili se v soutěži, které se zúčastnilo více
dětí, než je počet obyvatel našeho města. Pořadatelé osmnáctého
ročníku mezinárodního bienále dětské kresby v japonské Kanagawě obdrželi 26 472 prací z pětadevadesáti zemí. Sedmiletý Jan
Bezděk v této konkurenci získal Cenu prezidenta japonské nadace,
o rok starší Vladimír Krejčíř Cenu prezidenta Organizace spojených
národů. Jejich práce budou součástí letošních patnácti výstav
pořádaných v Japonsku. Následně poslouží v kampani na podporu
globálního porozumění prostřednictvím dětských kreseb. Na snímku vlevo kresba Jana Bezděka, vpravo obrázek Vladimíra Krejčíře.
Text: Lada Poulová, repro foto: ZUŠ Nový Jičín

Mobilní hospic pomáhá doma
Novojičínský zpravodaj

Andrea Radomská působí v hospici jako zdravotní sestra a pastorační pracovnice.
Foto: Jaroslav Ožana

Mobilní hospic s názvem Strom života působí od šestého května
v našem městě. Jeho cílem je pomoci nevyléčitelně nemocným
lidem v terminálním stadiu.
„Naše maminka měla ke konci života velké bolesti. Nevěděli
jsme, jak je tlumit. Přes její protesty jsme ji nechali převézt do
nemocnice, kde zemřela. Bohužel v době, kdy jsme u ní nebyli,“
vzpomíná ředitelka hospice Marie Ryšková s lítostí na okolnosti,
které ji přiměly k úvahám, jak tento stav změnit.
Posláním mobilního hospice je umožnit umírajícím lidem důstojný
odchod v prostředí, které důvěrně znají, a po boku jejich blízkých.
Péče spočívá v tlumení fyzické a psychické bolesti a dalších příznaků nemoci. Zajišťuje ji tým lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, sociálních pracovníků, případně i duchovního, kteří jsou
k dispozici čtyřiadvacet hodin denně.
Služba je bezplatná, přestože zdravotní pojišťovny na ni nepřispívají. Činnost mobilního hospice je financována z příspěvků
firem a jednotlivců. Strom života najdete na Máchově ulici 619/30
a na ulici Msgr. Šrámka 1186/16. Další informace získáte na telefonu 553 038 016 a na www.zivotastrom.cz.
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Ke Zdravému městu společně!

Máte zájem o vítání občánků?

Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic

Novojičínský zpravodaj

Naše město se stalo členem Národní
sítě Zdravých měst České republiky. Co
všechno bude tento dlouhodobý projekt
v Novém Jičíně zahrnovat a jak se do něj
můžete zapojit i vy, se dozvíte na otevřeném semináři, který proběhne v pondělí
15. června od 16.00 hodin ve Středisku volného času Fokus.
Principem zdravého města je jeho udržitelný rozvoj v oblastech
ekonomické, sociální a životního prostředí, aby zůstalo zachováno
minimálně ve stejném stavu i pro příští generace. Zdravá města
aktivně zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují
zdravý životní styl svých obyvatel. Občané tak získávají osobnější
vztah ke svému městu a krajině, o kterou pečují.
Zdravé město Nový Jičín je na začátku dlouhé cesty k plnění svých
cílů. Nenechte si ujít příležitost být na startu s námi! Aktuality projektu
sledujte na www.facebook.cz/zdravemestonovyjicin.

Narodilo se vám dítě a rádi byste, aby ho do života přivítali
představitelé zdejší radnice? Město Nový Jičín pořádá vítání
občánků v aule městského úřadu. V případě zájmu o účast
na této slavnostní akci kontaktujte Ivu Pollakovou z odboru
školství, kultury a sportu, telefon 556 768 217, e-mail
pollakova@novyjicin-town.cz. Podrobné informace najdete také
na webu www.novy-jicin.cz.

Modernizace městského úřadu
Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic
Město Nový Jičín získalo loni na podzim dotaci 5,4 milionu
korun z Integrovaného operačního programu na projekt s názvem
Konsolidace a inovace služeb technologického centra obce s rozšířenou působností Nový Jičín.
Realizace projektu je v plném proudu. Jejím předmětem je zejména rozšíření a zlepšení funkčnosti technologického centra,
které pro novojičínský městský úřad i všechny úřady obcí na
daném správním území zajišťuje nezbytné procesy. Technologické
centrum je jakousi ústřednou všech elektronických informačních
a komunikačních služeb a agend na úřadu.
Projekt reaguje na trend elektronizace veřejné správy – eGovernment – jehož cílem je zvýšit efektivitu činností úřadu, snížení
finančních nároků na chod administrativy a zajištění jejího transparentního výkonu. Jedná se například o napojení elektronického
prostředí úřadu na Základní registry a zvýšení bezpečnosti systému. Změnou, kterou pocítí sami úředníci, bude nový systém
digitalizace dokumentů.
Pro občany bude přínos rozvoje datových služeb úřadu spočívat
zvláště v rychlejším a kvalitnějším zpracování informací ve veřejné
správě, které jim může ušetřit čas i peníze. Projekt by měl skončit
letos v listopadu.

Tašky na tříděný odpad
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Město pořídilo pro své občany tisíc sad tašek na tříděný odpad.
Cílem kampaně je povzbudit zájem zdejších obyvatel o třídění
odpadů.
Tašky tří barev pro opakované použití jsou určeny ke třídění
papíru, skla a plastu. Po jejich naplnění je občan odnese ke kontejneru odpovídající barvy a jejich obsah vloží dovnitř. Letos jsou
k dispozici opět tašky dvou velikostí.
Obyvatelé města a místních částí si mohou sady do vyčerpání
jejich zásob vyzvednout u obsluhy separačních dvorů na Propojovací a Palackého ulici, v sídle Technických služeb na Suvorovově ulici a na městském úřadu na Masarykově náměstí –
informace ve vestibulu a na odboru životního prostředí, kancelář
číslo 306.

Téma: Rozvoj Novojičínska
Ivana Dorazilová
Třetí ročník konference s názvem Rozvoj Novojičínska se uskutečnil osmadvacátého dubna v aule Střední odborné školy Educa.
Zúčastnili se jí především podnikatelé z našeho regionu, zástupci
škol, obcí a občanské veřejnosti.
Letošním tématem byl rozvoj technologií, který se prolínal téměř
všemi příspěvky. Lada Kratochvílová z regionální pobočky vládní
agentury CzechInvest v Ostravě upozornila, že k rozvoji technologií
významně napomáhají například dotace z fondů Evropské unie.
Příklady jejich úspěšného čerpání najdeme také u podnikatelů na
Novojičínsku.
„Získané informace nám pomohou při zpracování projektů i celkovém rozvoji naší firmy,“ ocenil přínos konference Bohumil Benčák,
jednatel novojičínské společnosti Multip.
Texty většiny příspěvků z konference najdete na webových stránkách www.educa-sos.eu.

Město oslavilo 70. výročí konce druhé světové války

Obyvatelé Nového Jičína si pátého května připomněli sedmdesáté výročí konce největšího válečného konfliktu v dějinách
lidstva. Naši fotografové zachytili pietní akt u Pomníku padlých, vernisáž výstavy Za svobodu 1938–1945 v Žerotínském zámku
a bojovou ukázku na Masarykově náměstí.
Foto: Václav Herold (2 ) a Jan Kopera (1)
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Děti, pozor, červená!
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Vstříc sociálním službám
Markéta Huňková, projektová manažerka
Naše město od 1. dubna 2013 do 31. března 2015 realizovalo
projekt Nový Jičín – vstříc sociálním službám. Jeho cílem bylo
vytvořit efektivní systém sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování. Radnice na něj získala dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním výstupem je
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v Novém
Jičíně na léta 2016–2019, s důrazem na rodinu, zdravotně postižené, seniory a sociální začleňování.
Součástí projektu bylo například školení účastníků komunitního
plánování a výzkumy zaměřené na mapování potřeb občanů a osob
ohrožených sociálním vyloučením. V návaznosti na ně jsme o problémech v sociální oblasti diskutovali v pracovních skupinách,
poté jsme stanovili cíle a opatření. Uspořádali jsme rovněž dva
velmi úspěšné Dny sociálních a souvisejících služeb. Součástí
této akce se loni poprvé stala anketa Dobrovolník roku.
Loni jsme pracovali také na Elektronickém katalogu poskytovatelů sociálních služeb, který navázal na katalog písemný
a zlepšil dostupnost informací o sociálních službách pro občany.
Katalog je dostupný na webových stránkách www.novyjicin.cz v pravé liště s logem Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb.
Navíc je vytvořen v aplikaci, čitelné pro zrakově postižené občany.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na projektu
podíleli.

Sezona venkovního koupání
Pavel Kelar
Venkovní bazén bude za příznivého počasí otevřen od června do poloviny září, denně od 10.00 do 20.00 hodin. Vstupné
se proti předchozí sezoně nemění.
Podrobnosti a aktuální informace naleznete na webových
stránkách www.bazennovyjicin.cz.
Vzhledem k plánované rekonstrukci krytého bazénu žádáme
návštěvníky o trpělivost a toleranci. Kvůli stavebním pracím
nebude k dispozici část areálu, mimo jiné hřiště na plážový
volejbal. Dále upozorňujeme řidiče, že ulice Novosady bude
po dobu rekonstrukce uzavřena.

Město navštíví koloběžkáři
Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic
Skupina koloběžkářů – účastníků Koloběžkové Tour de nejkačka
– zavítá na svém putování Moravskoslezským krajem do Nového
Jičína. V našem městě se zastaví v úterý 16. června. Dopoledne si
účastníci jízdy prohlédnou expozice Město klobouků a generála
Laudona, podívají se na město z radniční věže a potom budou pokračovat do Štramberku.
Koloběžková Tour de nejkačka odstartuje 2. června v Ostravě. Po
dvaadvaceti etapách o celkové délce šest set kilometrů a návštěvě
více než sto třiceti zajímavých míst se šestadvacátého června vrátí
zpět do krajského města.
„Bude to podívaná pro lidi, kterým tímto netradičním způsobem
chceme ukázat, co je v našem kraji pěkného a co se v něm podařilo
vylepšit a zkrášlit z miliard korun evropských dotací. Také Nový Jičín
díky nim na mnoha místech prokoukl,“ řekla za organizátory Kateřina
Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.
Koloběžkáře na jejich cestě po kraji podpoří nadšenci ze skupiny
Bo kolobka a přidají se také známé osobnosti. Jejich zážitky z cesty
můžete sledovat na www.nejkacka.eu a na sociálních sítích. Případní
zájemci se k účastníkům jízdy mohou přidat na vlastní koloběžce
nebo kole.
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Okolo stovky prací poslaly děti ze základních škol z Nového
Jičína a okolí do výtvarné soutěže s dopravní tematikou, nazvané
Děti, pozor, červená! Letošní zadání znělo: Bezpečně na přechodu.
Kategorii prvních až pátých tříd vyhráli žáci Základní školy Františka
Palackého v Hodslavicích a základních škol Komenského 66 a Komenského 68 v Novém Jičíně. Ve skupině od šestých do devátých tříd
porotu nejvíce zaujaly práce žáků Základní a Mateřské školy v Suchdolu
nad Odrou a Základní školy Františka Palackého v Hodslavicích.
Nejzdařilejší obrázky si můžete prohlédnout na výstavě v aule
zdejšího městského úřadu.

Férově se podělili o snídani
Novojičínský zpravodaj

Naše město zažilo Férovou snídani poprvé, ale nejspíše ne naposledy.
Foto: Ivana Morisová

Domácí ředkvičkovou pomazánku, kefírovou buchtu, čerstvě
upečený chleba nebo fairtradeovou čokoládu si přinesli účastníci
první novojičínské Férové snídaně NaZemi, která se ve Smetanových sadech uskutečnila devátého května.
Na pikniku pořádaném jako součást projektu Zdravé město
Nový Jičín se po nesmělém začátku sešlo okolo čtyřiceti velkých
i malých strávníků. Postupně si vybalili své deky, pokrmy a nápoje
a začali obcházet všechny přítomné s nabídkou fairtradeových
a lokálních produktů.
„Fairtradeové produkty jsou potraviny vyrobené v zemích třetího
světa, za které jejich výrobci dostávají spravedlivou odměnu. Mimo
to Férová snídaně sleduje také podporu lokálních produktů, vypěstovaných nebo vyrobených v našem městě a okolí,“ vysvětluje
politický koordinátor Zdravého města Ondřej Syrovátka.
Zvláštností místní premiéry byl Bazar zdravých receptů. „Na trávníku stála nástěnka, na niž mohl kdokoliv napsat svůj recept a dát
ho k dispozici ostatním. Všechny zveřejníme na facebookovém
profilu Zdravého města Nový Jičín, včetně fotografií z akce,“ doplnila
pořadatelka Ivana Morisová z odboru majetku, rozvoje a investic.
Další informace o Férové snídani NaZemi najdete na stránkách
www.ferovasnidane.cz.

Den matek ve stacionáři
Radka Čapková, vedoucí chráněného bydlení a denního stacionáře
Poslední dubnový den oslavili klienti denního stacionáře Eden
letošní Den matek v hezkém prostředí zahrady restaurace U Molla.
Akce byla určena především maminkám našich klientů, ale příjemné
odpoledne prožili i tatínci, klienti stacionáře, stejně jako jeho pracovníci.
Jako hosté vystoupili s hodinovým koncertem členové místní
rockové kapely Věšák, kteří zahráli spoustu krásných písniček ze
šedesátých až osmdesátých let. Podařilo se jim roztančit jak klienty
stacionáře, tak i jejich rodiče a pracovníky.

Novojičínský zpravodaj
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Byt pro chráněné bydlení

Škola Dlouhá s novou vizáží

Radka Čapková, vedoucí chráněného bydlení a denního stacionáře

Marie Machková, tisková mluvčí

Nový byt jako součást střediska chráněného bydlení Archa uvedla do provozu Slezská diakonie ve spolupráci s městem Nový
Jičín. Obývají ho dva klienti, kteří tady budou žít samostatně jen
s malou mírou podpory pracovníků střediska.
Chráněné bydlení je určeno dospělým lidem s mentálním postižením. Jeho smyslem je připravit klienty na to, aby dříve nebo
později byli schopni samostatného života a vedení vlastní domácnosti. Napomáhají k tomu nácviky vaření, praní, úklidu, hospodaření
s penězi a podobně. Klienti s pomocí pracovníků střediska v uplynulých čtyřech letech udělali na cestě k postupnému osamostatnění velký pokrok.

Základní škola Dlouhá prošla zásadní přeměnou. Budova je po
rekonstrukci a část základní školy byla přestavěna na mateřinku.
Popraskaný asfalt a betonové panely na venkovním prostranství
nahradila zámková dlažba.
Přibyly travnaté plochy, kromě keřů a stromů bylo vysázeno
přes tři tisíce rostlin. Za školou vznikla příjezdová cesta s parkovacími místy a nové veřejné osvětlení. Náklady činily 25,5 milionu
korun.
„Se svou přeměnou škola začala už loni výměnou oken a dveří,
zateplením zdi a střechy. Zároveň v jednom křídle školy vznikla
nová mateřská škola pro sto dětí,“ připomněl starosta Jaroslav
Dvořák. Vstup do budovy nyní připomíná venkovní kamenný amfiteátr.
Sestavení dlaždic umožňuje dětem hrát před školou šachy nebo
skákat panáka. Dřívější šeď nahradily barevné lavičky. Přestávky
mohou školáci trávit na dvoře se stromy a keři. Estetickou i vzdělávací funkci plní čtyři záhony, které znázorňují čtyři roční období.
„Ještě před rokem zde byla pouze základní škola a trošku zde
chybí zázemí pro hru těch nejmenších. Proto letos připravíme projekt zahrady pro děti z mateřské školy,“ uvedla vedoucí odboru
školství Oldřiška Navrátilová.

Matematika hravá a zábavná

Čtvrťáci se toulali minulostí
Vlasta Foltová, učitelka

Na matematický hrad se dvanáctého května proměnila Základní
škola Tyršova. Prošli jím všichni žáci druhého stupně, na které
čekaly nejrůznější matematické nástrahy. Lámali si hlavu s hlavolamy a sudoku, vstupovali do virtuálního světa matematiky
on-line, skládali tangramy čínského učence Tanga a v místnostech
se zápalkami a čárkami sestavovali správné kódy. Nevynechali
ani tajemnou komnatu s názvem Rozum do hrsti. Během projektového dne si důkladně protočili a promazali své mozkové závity
a uvědomili si, že matematika může být zábavná a hravá.
Text: Michaela Glogarová, foto: Rudolf Balon

Titul pro Komenského 66!
René Bárta, trenér
Ve zlaté medaile přetavilo volejbalové družstvo mladších žáků
Základní školy Komenského 66 své vystoupení na mistrovství republiky, jež druhého a třetího května hostilo naše město. Turnaje se
zúčastnilo šestnáct nejlepších týmů, které sem postoupily z kvalifikace.
Nový Jičín v základní skupině zdolal družstva Komety Praha
a Zlína shodně 2:0 a podlehl obhájci titulu ČZU Praha poměrem
1:2. Přesto naši chlapci postoupili do play off z prvního místa. Ve
vyřazovacích soubojích vyhráli nad Prosekem Praha 2:0 a zajistili
si účast ve finálové čtyřce. Zde po výborném výkonu porazili Liberec
2:0, ale zaváháním proti České Třebové, s níž prohráli 0:2, si výrazně
zkomplikovali boj o vysněné medaile.
V posledním utkání mistrovství se Nový Jičín utkal s Kojetínem.
Vítěz získá titul, poražený skončí čtvrtý. Atmosféra v hale ABC byla
vynikající. Možná i to chlapcům pomohlo zbavit se nervozity
a jít za vítězstvím. Po výborném výkonu zdolali finálového soupeře
2:0 a stali se mistry České republiky pro rok 2015 v kategorii mladších žáků!

Novojičínský zpravodaj

Žáci čtvrtého ročníku Základní školy Komenského 68 prošli do
poloviny května několika staletími. Začali však o mnoho milionů
let zpět – prohlídkou podmořských vyvřelin pikritových mandlovců
v Kojetíně i polštářových láv ve Straníku.
Pravěk poznali v Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové.
Prohlédli si jeskynní malby a jurtu pravěkých lovců mamutů,
vyzkoušeli si obdělávání tvrdé půdy dřevěnými nástroji, mletí
mouky a broušení kamenných nástrojů a ochutnali placky pečené
na pravěké peci. Navštívili také Požahu v Kojetíně u Nového Jičína,
kde bylo v době železné menší osídlení.
O týden později se školáci přenesli do Velkomoravské říše.
V Památníku Velké Moravy se seznámili s životem v tomto prvním
státním útvaru na našem území. Vzápětí se přesunuli do Archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Tam si prošli vesnici, kde viděli
tehdejší stavby, při práci pozorovali hrnčíře, opět vyzkoušeli placky
a zastříleli si z luku.
Výpravy do minulosti zakončili v Praze. Zhlédli výstavu Příběh
Pražského hradu, která představuje průřez historií od pravěku do
dnešní doby. Navštívili románskou baziliku svatého Jiří i gotický
chrám svatého Víta. Neminuli ani Zlatou uličku. Své putování
historií zakončili návštěvou Muzea Karlova mostu, spojenou s plavbou po Vltavě.

Vyskákali si čtrnáct pohárů
Dana Dokládalová
Mimořádně úspěšný byl tým Between, působící při Středisku
volného času Fokus, na soutěži v rychlostním a freestylovém skákání přes švihadla Bratislava Rope Skipping Cup 2015, který se
uskutečnil pětadvacátého dubna ve slovenské metropoli.
Ve dvanácti disciplínách a třech kategoriích novojičínské děti
vybojovaly neuvěřitelných čtrnáct pohárů, dvaadvacet medailí
a šestatřicet diplomů. Bylo to takové malé švihadlové Nagano!
Soutěže se účastnilo pět týmů ze Slovenska a Between jako jediný
český zástupce.
Kdo rád skáče, ať přijde k nám do Fokusu a stane se členem
Between. Zlaté skokany a skokanky můžete vidět v úterý 30. června
na Vítání prázdnin.
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Děti ukázaly, co umějí
Gabriela Šustalová

S Mozaikou v Pohádkovém lese

Žáci Základní a Mateřské školy Dlouhá 56 uspořádali sedmého
května přehlídku talentů s názvem Ukaž, co umíš. Věnovali ji především
maminkám, babičkám a prababičkám k nadcházejícímu Dni matek.
V pestrém programu předvedli taneční, hudební a pěvecká vystoupení. Na své si přišli také milovníci mluveného slova, pejsků či skákání
přes švihadlo. Rodiče, prarodiče a další přátelé školy obdrželi při
vstupu hlasovací lístky, na kterých označili číslo svého favorita. Na
vítěze čekala sladká odměna.

Medaile ze soutěže Lidice 2015
Jana Tošovská, učitelka
Tři ocenění si z letošního ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice odnesli žáci Základní školy Komenského 66. Přitom
konkurence byla velmi silná. Své práce na téma Světlo do soutěže
poslalo 21 380 dětí z jednasedmdesáti zemí.
Z našich žáků čtrnáctiletá Markéta Miturová získala nejvyšší ocenění
– medaili Lidická růže. Stejně starý Daniel Lechovič a o rok mladší
Blanka Fröhlichová obdrželi čestná uznání poroty. Škola Komenského 66 se soutěže zúčastnila potřetí. Žáci se ve výtvarném zpracování
námětu přiklonili spíše k obecnému motivu – kontrastu.
Ve škále odstínů černých a bílé pak vznikaly nejen kresebné, ale
grafické práce: linoryt a suchá jehla. Tyto, pro základní školu netradiční,
výtvarné techniky si žáci mohli vyzkoušet díky novému grafickému
lisu, na kterém někteří pracovali úplně poprvé. O náročnosti jejich
práce svědčí několikahodinová „přesčasová“ dřina po vyučování
a o víkendech. Trpělivá práce, kreativita a nadšení pro nové výtvarné
techniky ale přinesly zasloužený úspěch.
Oceněné práce můžete zhlédnout na www.mdvv-lidice.cz.

Škola modernizovala výuku
Renata Važanská, ředitelka
Mendelova střední škola se v loňském roce zapojila do projektu Modernizace výuky ve zdravotnických
oborech. Jeho cílem bylo podpořit kvalitu vzdělávání prostřednictvím
modernizace stávajících učeben a laboratoří odborných a přírodovědných předmětů.
Ve škole vznikly tři multimediální laboratoře pro praktickou výuku
biologie, fyziky a chemie. Pořízené vybavení splňuje nároky na kvalitní
přípravu žáků v daných předmětech a umožňuje inovaci i rozšíření
praktické části výuky. Projekt, financovaný z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a z rozpočtu Moravskoslezského kraje, také významně přispívá ke zvýšení kvality vzdělávání v souladu s požadavky trhu
práce, lepší uplatnitelnosti a adaptabilitě žáků v praxi.

Pohádkové odpoledne v malebné přírodě prožili rodiče se svými
dětmi šestnáctého května. Mozaika – rodinné centrum ve spolupráci s Jednotou Orel Nový Jičín-Loučka a za podpory města
pro ně uspořádalo akci nazvanou Pohádkový les aneb Jak se zvířátka málem odstěhovala z lesa. Díky malým pomocníkům, kterých
se sešla více než stovka, zůstala zvířátka v lese.
Text a foto: Zuzana Rosová

Pobyt v přírodě si užili
Jitřenka Machulová
O tom, jak příjemný je pobyt uprostřed lesů v srdci Beskyd, jsme se
mohli přesvědčit, když jsme se staršími dětmi z Mateřské školy K. Čapka
na konci dubna vyjeli do Čeladné na dvoudenní školičku v přírodě. Po
návratu z procházek, zpestřených plněním úkolů v terénu, nám vždy
chutnalo výborné jídlo, které pro nás pan kuchař připravil. Také vystoupení klauna Hopsalína se dětem moc líbilo. Škoda jen, že to bylo tak
krátké. Všichni jsme se shodli, že příště pojedeme zase a na delší dobu.

Školáci navštívili Londýn
Jitka Žáková, učitelka
Jak se žije ve Velké Británii, poznávalo na začátku května dvaapadesát žáků druhého stupně Základní školy Komenského 68. Hlavním cílem zájezdu byl Londýn, jehož proslulé historické památky
i nejmodernější výstřelky architektury jsme obdivovali nejen při procházkách rušnými ulicemi, ale i z London Eye nebo z lodi na Temži.
Jeden den jsme věnovali také malebnému anglickému venkovu.
Historické městečko Winchester s kulatým stolem krále Artuše, ale
hlavně tajemný neolitický monument Stonehenge v nás zanechaly
silný dojem. Žáci byli ubytovaní v anglických rodinách, takže mohli
uplatnit své znalosti angličtiny v obchodech se suvenýry i při běžné
komunikaci. Zároveň nahlédli i do britského životního stylu.

Vyučování ovládly čarodějnice
Eva Krupová

Moderní biologická laboratoř je nyní chloubou školy.
Foto: Gabriela Kracíková
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Základní školu praktickou na Dlouhé ulici si třicátého dubna vybraly
čarodějnice za místo svého sletu. Už při příchodu žáci tušili, že
magické datum nenechá školní rozvrh bez kouzel a zaklínadel. Děti
se proměnily v čarodějné děvy, mágy a černokněžníky. Celá začarovaná škola soutěžila v letu na koštěti na čas, skoku přes kouzelnou
hůlku, hodu vlčím drápem a magickém slalomu. Při čarodějném reji
všem vyhládlo, a proto se mohli občerstvit neobvyklou svačinou od
zkušených čarodějnic druhého stupně. Svačinové menu ovládly kozí
bobky a myší ocásky, nápojovému lístku vévodily hadí krev, žabí sliz
a jiné lektvary. Netradiční zdravá svačinka chutnala všem sletuchtivým bosorkám.

Novojičínský zpravodaj
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Sborové oslavy v divadle
Andrea Dostálová

Jarní výlet za studánkami

Stovka sboristů z Nového Jičína, německého Altensteigu a dlouholetých hostů z francouzského Bloisse se čtyřiadvacátého dubna
setkala v Beskydském divadle. Spolu s chlapeckým vokálním seskupením Sextet + přišli popřát středoškolskému sboru Puellae et Pueri
k jeho desátým narozeninám. Více než tříhodinový večer plný písní,
filmů a tance nadchl vyprodaný sál. Po úspěšné výstavě fotografií
v Návštěvnickém centru nyní zůstává poslední přání: úspěšně reprezentovat Nový Jičín v řecké Preveze. Děkujeme městu Nový Jičín za
podporu formou grantu.

Duhový svět nadchl posluchače

Na konci dubna – a je to už tradice – se početná skupina milovníků přírody vydala otevřít studánky, jimiž oplývá kopec Puntík
nad naším městem. Letos si rekordních sedmdesát účastníků
užilo nádherné jarní počasí. Cestou okusili nejen vodu ze dvanácti
studánek, nedávno obnovených úsilím Klubu rodáků, ale též
skvělé zálesácké svačinky, opět připravené spolupořádajícím
Střediskem volného času Fokus. Kromě už tradičních krásných
výhledů byly vidět i sněhem pokryté Jeseníky. Přibyly také nové
pohledy na město, otevřené díky „kůrovcové“ těžbě lesa. Vycházku po studánkové trase lze i letos určitě doporučit!
Text a foto: Pavel Wessely
Jarní koncerty amatérských souborů představují každoroční součást kulturního dění v našem městě. Vystoupení pěveckého sboru
Ondráš bývají výjimečná tím, že si zve zajímavé hosty. Letos se na
koncertu s příznačným názvem Duhový svět představili žáci a kantoři
zdejší základní a mateřské školy speciální. Předvedli neuvěřitelná
vystoupení, doplňující ve vzájemné symbióze zpěv Ondráše. Ve
skladbě Charlese Tréneta La mer za výtvarného doprovodu žáků
se mě zmocnil pocit, že jsem na břehu moře kdesi na jihu Francie.
Vynikající byly i africké rytmy, spojené přirozenou hrou dětí na bubny
v nenápadné režii pedagogů. Dobrá a záslužná věc se podařila,
dojaté a spokojené obecenstvo v Beskydském divadle odměnilo
účinkující dlouhým potleskem vestoje.
Text: Karel Chobot, foto: Olin Münster

Turisté zamířili na západ
Vlasta Čejková
Kolik z vás navštívilo vojenský prostor Brdy? Z našeho města určitě
málokdo. Rozhodli jsme se, že to změníme a s novojičínskými turisty
jsme se vypravili nejen do Brd, ale i do okolí Plzně a Rokycan.
Na úvod týdenního turisticko-poznávacího zájezdu jsme navštívili
Atommuzeum Javor 51 v Míšově a prošli se vojenským prostorem
Brdy kolem Padrťských rybníků. Druhý den jsme strávili v okolí zříceniny hradu Valdek. Vojenský prostor je pro veřejnost otevřen jen
o svátcích a víkendech, a proto by byla velká škoda nevyužít pěkného
počasí a netoulat se nedotčenou přírodou.
Další dny jsme poznávali okolí Rokycan, Plzně, Starého Plzence
a Zbirohu. Na jeden den jsme se podívali také k našim sousedům,
do okolí německého městečka Schönsee.
Kromě krásné přírody jsme obdivovali církevní a historické památky.
Zavítali jsme i do kláštera v Kladrubech, od jehož založení letos uplyne
devět set let. Vystoupali jsme rovněž na mnoho rozhleden a prohlédli
si hrady, muzea a zámky. Večer jsme mimo posezení s kytarou uspořádali „retro“ módní přehlídku.

Novojičínský zpravodaj

Tatry se „tomíkům“ líbí
Jana Holišová, vedoucí oddílu
Když jsme se loni na podzim s Turistickým oddílem mládeže Ještěrky vypravili do Vysokých Tater poprvé, netušili jsme, jak snadno
kouzlu těchto velehor propadneme. Je tam tolik míst, která jsme
neviděli a nezdolali...
Počasí nám opět přálo, po celé tři dny svítilo sluníčko. Pro děti
jsme připravili nové trasy. Na úvod jsme šli z Tatranské Polianky
na Sliezský dom pod Gerlachovským štítem. Tam jsme si prohlédli
Velické pleso a vodopád. Pokračovali jsme směrem na Hrebienok
stezkou pod Slavkovským štítem.
Následující den nás čekala neméně náročná cesta z Hrebienku
na Zamkovského chatu a dále na Skalnaté pleso, za nímž se vypíná
Lomnický štít. Během dvou dnů jsme stanuli pod dvěma nejvyššími
štíty Vysokých Tater. Třetí den byl odpočinkový. Prošli jsme se
kolem Štrbského plesa a plánovali si, kam se podíváme příště.

Pochodovali okolo Kojetína
Jitka Rakušanová
Přes padesát lidí různého věku, od batolat po seniory, se
zúčastnilo nultého ročníku pochodu Okolo Kojetína, který poslední
dubnovou sobotu uspořádal zdejší osadní výbor. Pochod začal
na hřišti a pokračoval ke křížku u Svince, Oční studánce, přehradě
Čerťák a kolem Stranického kopce na Požahu. Cíl byl v místní
hospodě, kde na turisty čekalo občerstvení.
Na trase bylo několik stanovišť, upozorňujících na zajímavosti
daného místa a ukrytou tajenku. Kdo prošel celých osm a půl kilometru a vyluštil tajenku, dostal sladkou odměnu a památeční
medaili a odnesl si příjemný zážitek. Více informací o dění v naší
obci se dozvíte na www.kojetinnj.cz.
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Velká válka v místním tisku – květen a červen 1915
Lenka R. Chobotová
V květnu a červnu roku 1915 válečné dění
razantně proniklo do běžného života občanů, a nejen přes úvodní strany novin. Koncem května byly vyhlášeny nové odvody
ročníků 1878–1890 a 1892–1894. Jednadvacetiletí mladíci i sedmatřicetiletí pánové
z celého okolí se shromažďovali v určené
dny v novojičínském spolkovém domě.
K promenádním koncertům hrála vojenská kapela, byla vypsána druhá emise
pětiapůlprocentní válečné půjčky a zdejší
rodák, viceadmirál Eugen von Chmelarz,
byl jmenován admirálem. Jako upomínku
a na podporu Červeného kříže si zájemci
mohli zakoupit sadu pohlednic „Síla vůle“
s motivy válečných invalidů, kteří navzdory
svému zdravotnímu stavu vykonávali různá
povolání.
Osmého května se čtenáři ve zprávách
z telegrafu dočetli o potopení královského
poštovního parníku Lusitania po útoku
německé ponorky U-20 předchozího dne.
Z 1 198 obětí jich 128 bylo občany Spojených států amerických, a proto sledovali
s napětím vývoj diplomatické roztržky mezi
touto zemí a Německem.
Oslavy dobytí Lembergu (nynější Lvov) na novojičínském náměstí.
Foto: Státní okresní archiv NJ
Strach, že doposud neutrální Spojené státy americké vstoupí po incidentu do války
na straně Velké Británie, vyburcoval německé diplomaty k horečnaté
zničeny a jejich pasažéři podstupují cestu na své vlastní riziko.
aktivitě. Ihned po zveřejnění události se německá strana bránila tvrzePřes vyjádřenou soustrast nad úmrtím amerických občanů se
ním, že Lusitania již delší dobu přepravovala munici z Ameriky do Velké
německá strana cítila v právu a „překvapivé radikální a odsuzující
Británie, a civilní pasažéři tak na de facto válečnou loď byli vpuštěni
vyjádření dříve tak přátelského exprezidenta Roosevelta“ se u autora
na přímou zodpovědnost přepravní společnosti Cunard Line.
článku nesetkalo s pochopením. Mezi záplavou informací k tomuto
Již před návratem lodě z New Yorku do Liverpoolu prvního května
tématu téměř zapadly zprávy o politické krizi a pádu vlády v Itálii,
byli cestující prostřednictvím inzerce varováni, že se Spojené krákterý však měl také nedozírné následky v podobě vyhlášení války
lovství a Německé císařství nacházejí ve válečném stavu a válečnou
Rakousku-Uhersku.
zónu zahrnují i vody okolo britských ostrovů. Lodi plující pod vlajkou
„Zrada Itálie“ podnítila další projevy patriotismu, oživené i válečnými
Velké Británie či kteréhokoliv z jejích spojenců proto mohou být
úspěchy na východní frontě. Znovudobytí Przemyśle a Lembergu
(Lvova) lidé slavili nejen vyvěšenými vlajkami a slavnostním shromážděním
na náměstí. Dobytí pevnosti Przemyśl vyšlo
do období dvou velkých svátků, a tak se
oslavy Letnic a Božího Těla nesly ve vlasteneckém duchu, stejně jako zapalování
svatojánských ohňů o slunovratu. Fotografie ze slavnostního průvodu studentstva
na náměstí pak byly průběžně vystavovány
za výlohou knihkupectví Rainera Hosche.
Na děkovné bohoslužby byli Novojičínští
zváni do farního kostela, evangelické modlitebny i židovské synagogy.
Slunečný, teplý a na srážky skoupý květen roku 1915 dával prostor i ke všedním
zábavám. Prvního května na svahu proti
Žilině, na takzvaných Malých Skalkách,
slavnostně zahájili sezonu ve vzdušných
a slunečních lázních. Běžné vstupné vyšlo
na 10 a 20 haléřů, předplatné pro jednotlivce
na 3 a 4 koruny a rodinné předplatné na
5 a 6 korun. Za vyšší částku měli návštěvníci
k dispozici i koupací kabinu. Nemajetní
školáci či ranění vojáci měli po předložení
potřebného potvrzení vstup zdarma.
V témže čísle se pak čtenáři dověděli více
Síla vůle – váleční invalidé na pohlednicích pracují pro monarchii.
Foto: Státní okresní archiv NJ podrobností o zdraví prospěšném pobytu
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na čerstvém vzduchu a tělesném cvičení coby prevenci proti nemocem.
Stať zakončila úvaha o roli lékařů coby důležité autoritě, která by podle
mínění autora měla dobrou radou a ponoukáním ku zdravému aktivnímu
životnímu stylu předcházet nemocem a nejen léčit následky neuváženého a nepoučeného počínání pacientova.
Naproti tomu plavecký bazén zůstal přes příznivé počasí do poloviny června zavřený, což si vysloužilo kritiku místního tisku a milovníků vodních sportů. Zdravému životnímu stylu a vyváženému
stravování nebyl válečný režim příliš nakloněn ani v zásobování.
Chléb se prodával za potravinové lístky a koncem května byl vyhlášen první bezmasý den. Radnice od 15. června nabízela za výhodnou
cenu dánské masové rybí konzervy. Dále vycházely recepty na
výrobky z kukuřičné mouky, oblibě se těšil i „zdravý rohlík“ z celozrnné mouky, takzvaný graham. Ne všechny alternativy zrozené z válečné nouze se ale setkaly s příznivým ohlasem. Směs označovaná

jako „sladká mouka“ bez jistého původu a obsahu si vysloužila
nedůvěru redaktorů a ujištění, že se touto problematikou budou
i nadále zabývat.
Aktivní roli noviny Deutsche Volkszeitung přijaly i při charitativních
záležitostech, jako byl sběr lahví od minerálních vod pro Červený
kříž nebo zprostředkování píce pro chovatele drobného zvířectva.
Vyzývaly také, aby s ohledem na panující sucho obyvatelé při svých
vycházkách šetřili květenu na loukách a porost na polích. Koncem
června byl dokonce vyhlášen zákaz zalévání zahrad.
Závěrem malá ukázka zmiňovaných kukuřičných receptů: Na kukuřičný koláč budeme potřebovat 14 dkg cukru, 3 vejce, 12 dkg kukuřičné mouky, trochu citronové kůry a šťávy, 2 lžíce mléka, 2 špičky
nože prášku na pečení, marmeládu. Vyšleháme cukr se žloutky, přidáme citron, mléko a prášek na pečení, na závěr mouku a sníh z bílků.
Pečeme, rozkrojíme a potřeme rybízovou marmeládou.

Cesta Dominika Bilimka do Mexika
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Toto jsou první řádky dopisů novojičínského rodáka Dominika Bilimka (*25. 2.
1813 Nový Jičín – †3. 8. 1884 Vídeň)
z dalekého Mexika. Ve svém periodiku
Beilage Zur Biene je v roce 1865 otiskl
novojičínský tiskař Johann Nepomuk
Enders. Dnes, kdy se do této středoamerické země létá pravidelnými leteckými
linkami, si ani nedovedeme představit, jak
těžkou cestu musel náš rodák absolvovat
a kolik zájmu musely jeho zprávy ve své
době v našem městě vyvolat.
Jako známý přírodovědec a muzejník
Mexická záslužná medaile
využil nabídky mexického císaře Maxmipro Dominika Bilimka.
liána Habsburského účastnit se expedice Foto: Národní muzeum
s cílem poznat kulturní dědictví říše Aztéků
a vybudovat Národní muzeum v Mexiku. Náročného úkolu uprostřed místních občanských nepokojů se Dominik Bilimek zhostil
na výbornou. S podporou císaře a jeho manželky se mu podařilo
vybudovat nejen muzeum, ale i velkou vědeckou knihovnu.
Na samém sklonku krátké existence mexického císařství
v červnu 1867 to byl právě náš rodák, který se zasloužil o rychlý
a úspěšný převoz většiny unikátních exponátů
přes oceán do Evropy. Exponáty se posléze staly základem nově vznikajících muzeí na Starém
kontinentu. Mexické předměty ze sběrů Dominika Bilimka jsou dnes rozesety po celém světě
a považovány za zcela výjimečné.
Mezi městy figuruje New York, Washington,
Londýn, Paříž, Kodaň, Vídeň, Terst, Petrohrad,
Ciudad de México a v neposlední řadě také
Nový Jičín. Do zdejšího nově vzniklého Městského muzea daroval na sklonku svého života
unikátní sbírku grafiky, přírodnin a knih, které
dodnes nesou razítko svého původu – Národní
muzeum v Mexiku.
Je to již sto padesát let, kdy se náš rodák
Dominik Bilimek vydal na dobrodružnou cestu
přes oceán na západ. I přes poměrně dlouhý
časový odstup se odborná veřejnost každou
chvíli dozvídá o nových poznatcích, které po
sobě zanechal. Svým novátorským a často
neohroženým pří stupem ke sběru exponátů
a předmětů je dnes považován za jednoho z největších muzejních a vědeckých pracovníků
devatenáctého století. Jeho osobnost představuje také stálá expozice historie našeho města
Foto: ze sbírek Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku.

„Chapultepek u Drizaby, 11. května
1865. Moje cesta po moři je ukončena
a v sobotu 5. května jsem šťastně přistál
ve Veracruzu. Plavba byla v důsledku
příznivého větru o pět dnů kratší, než je
běžné, ačkoliv jsme zažili také několik
bouřlivých dní. Z Veracruzu jsem přijel
poštovním vozem do Drizaby, kde jsem
měl tu čest být představen Jeho Veličenstvu císaři. Pobývá tady až do neděle. V tentýž den jsem byl pozván k tabuli
a poté na ples, který byl pořádán na
Dominik Bilimek kolem roku počest Jeho Veličenstva... Už jsem viděl
1865. Foto: Muzeum Novoji- mnoho zajímavostí, a od prvního okačínska
mžiku se snažím svou sbírku obohatit.
Nenaleznu znovu tak snadno příležitost vidět překrásné okolí Chalappy a možnost tam osm dní zůstat... Dojem, jaký na mě cesta
udělala, nemohu popsat; je skvělý... Můj úkol není lehký, ale laskavost Jeho Veličenstva mi dává sílu a potěšení. Právě, když píšu
tento dopis, jde kolem císař, vidí mě a přichází se dovnitř zeptat,
jak se mi daří. To jsou pěkné naděje a uspokojuje mě to. Srdečné
pozdravy ...“

Aztécká stavba v Mexiku, grafika, 1865–1867.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
 Úterý 2. června v 18.00 hod. • Carole Greep: ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
• Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté
přátelství. Režie: Jiří Seydler. • Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka,
Nela Boudová, Radek Holub. Předplatné skupiny S.
 Sobota 6. června v 16.00 hod. • Denisa Kirschnerová: HURVÍNKOVA NEBESÍČKA • Jak se přihodilo, že se Hurvínek s Máničkou setkali
se svérázným doktorem Kytlem, jeho kocourem Petrklíčem a hubatou
kavkou Francim.
 Neděle 7. června v 19.00 hod. • Irena Dousková: DARDA • Adaptace
závěrečné části volné trilogie knih o Helence Součkové. V hlavní roli
Bára Hrzánová. V režii Arnošta Goldflama dále hrají: P. Vacek, L. Vlasáková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, R. Novák, M. Sitta, M. Kern.
 Čtvrtek 11. června v 19.00 hod. • Neil Simon: VSTUPTE! • Komedie
o dvou vaudevillových vysloužilcích, kteří kdysi tvořili slavnou komickou
dvojici a po letech odloučení se znovu setkávají. V hlavních rolích Tomáš
Töpfer a Viktor Preiss. V režii Martina Porubjaka dále hrají: Václav Vašák,
Lucie Juřičková, Ivana Uhlířová, Lukáš Příkazský/ Ondřej Rychlý. Předplatné skupiny A.
 Pátek 12. června v 18.00 hod. • LiStOVáNí.cz: KDE SE TOULÁŠ,
BERNADETTO (Maria Semple) • Nezřízeně vtipná kniha o dívce, která
pátrá, kam že se poděla její maminka. Účinkují: Lukáš Hejlík, Petra Bučková/ Věra Hollá, Pavla Drtinová/ Bára Jánová
 Úterý 23. června v 19.00 hod. • Noël Coward: AŽ NAPRŠÍ A USCHNE • Bláznivý víkend v letním sídle slavné divadelní herečky na anglickém
venkově roku 1920. Režie: Jana Kališová. Hrají: Eliška Balzerová, Ladislav
Županič, Marie Doležalová, Matěj Nechvátal, Iva Pazderková, Lukáš
Rous, Vanda Chaloupková, Petr Batěk, Ludmila Molínová. Předplatné
skupiny D.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
 Pondělí 1. června – středa 3. června v 17.30 hod. • DIVOKÁ DVOJKA
• Reese Witherspoon jako snaživá policistka, jíž svěří do ochrany klíčového svědka v procesu s vlivným mafiánským bossem. Akční/komedie.
Do 12 let nevhodné, 88 min., titulky.
 Pondělí 1. června – středa 3. června ve 20.00 hod. • DÍTĚ ČÍSLO
44 • Degradovaný policista ve vyhnanství, navzdory stalinistickému režimu, pátrá po sériovém vrahovi. Thriller. Do 15 let nepřístupné, 137 min.,
titulky.
 Čtvrtek 4. června v 17.30 hod. • 3D
 Čtvrtek 4. června ve 20.00 hod. • 2D
 Pátek 5. června ve 20.00 hod. • 3D • ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
• Režisér Georgie Miller se vrací do světa bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho. Akční/thriller. Do 15 let nepřístupné, 120 min., titulky.
 Pátek 5. června – neděle 7. června v 17.30 hod. • SEDMERO
KRKAVCŮ • Nové zpracování klasické pohádky Boženy Němcové. Český snímek. Přístupné bez omezení, 97 min.
 Sobota 6. června – středa 10. června ve 20.00 hod. • INSIDIOUS 3:
POČÁTEK • Mrazivý prequel, situovaný v době před strašidelnými
zážitky rodiny Lambertů, odhaluje osudy nadané jasnovidky Elise Rainierové. Horor. Do 15 let nepřístupné, 97 min., titulky.
 Sobota 6. června ve 20.00 hod. – v prostorách Galerky na náměstí • HANEBNÍ PANCHARTI • Biograf Artefakt.
 Pondělí 8. června – středa 10. června v 17.30 hod. • ŽIVOT JE
ŽIVOT • Ondřej Vetchý a Simona Stašová řeší milostné a životní eskapády
svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Česká komedie. Do 12 let
nevhodné, 95 min., česky.
 Čtvrtek 11. června v 17.00 hod. • 2D dabing
 Čtvrtek 11. června ve 20.00 hod. • 3D dabing
 Pátek 12. června – sobota 13. června v 17.00 hod. • 3D dabing
 Pátek 12. června – sobota 13. června ve 20.00 hod. • 2D dabing
 Neděle 14. června ve 20.00 hod. • 2D titulky • JURSKÝ SVĚT •
Vedení parku stále hledá nové způsoby, jak jedinečnou atrakci ještě více
zatraktivnit. V tu chvíli přijdou komplikace. Dobrodružný. Přístupné bez
omezení, 125 min.
 Sobota 13. června – neděle 14. června v 15.30 hod.
 Neděle 14. června v 17.30 hod. • SEDMERO KRKAVCŮ • Anotace
viz výše.
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 Pondělí 15. června v 17.00 hod. • 2D dabing
 Úterý 16. června – středa 17. června v 17.00 hod. • 3D dabing •
JURSKÝ SVĚT • Anotace viz výše.
 Pondělí 15. června – středa 17. června ve 20.00 hod. • DRUHÁ
MÍZA • Al Pacino jako stárnoucí rocková hvězda Danny Collins ve skutečném příběhu o nedoručeném dopisu od Johna Lennona.
Komedie/drama. Do 12 let nevhodné, 106 min.
 Čtvrtek 18. června – pátek 19. června v 17.30 hod.
 Sobota 20. června – neděle 21. června ve 20.00 hod. • ODEBRAT
Z PŘÁTEL • Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé fotky nebo
choulostivého videa na internetu vás může stát život. Horor. Do 15 let
nepřístupné, 83 min., titulky.
 Čtvrtek 18. června ve 20.00 hod. • 2D
 Pátek 19. června ve 20.00 hod. • 3D • SAN ANDREAS • Tektonický
zlom San Andreas vyvolá v Kalifornii zemětřesení. Pilot záchranného
vrtulníku a jeho bývalá manželka se vydávají zachránit svou jedinou
dceru. Katastrofický/dobrodružný. Do 12 let nevhodné, 114 min., titulky.
 Sobota 20. června v 17.00 hod. • 3D dabing
 Neděle 21. června v 17.00 hod. • 2D dabing • JURSKÝ SVĚT • Anotace viz výše.
 Sobota 20. června ve 20.00 hod. – v prostorách Galerky na
náměstí • U KONCE SVĚTA • Biograf Artefakt.
 Pondělí 22. června – středa 24. června v 17.30 hod. • ANDÍLEK
NA NERVY • Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si po smrti matky
musí vybrat, zda žít v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem,
kterého nikdy neviděla. Česká komedie. Do 12 let nevhodné, 105 min.
 Pondělí 22. června – středa 24. června ve 20.00 hod. • TEMNÉ
KOUTY • Sedmiletá Libby Day (Charlize Theron) jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. O třicet let později je případ znovu otevřen. Mysteriozní thriller. Do 15 let nepřístupné, 104 min., titulky.
 Středa 24. června ve 13.00 hod. • KRÁLOVA ZAHRADNICE •
Bio Senior. Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV. Romantický/historický. Do 12 let nevhodné, 116 min., titulky.
 Čtvrtek 25. června – pátek 26. června v 17.30 hod. • 2D
 Sobota 27. června - neděle 28. června v 15.30 hod. • 2D
 Sobota 27. června – úterý 30. června v 17.30 hod. • 3D
 Středa 1. července – čtvrtek 2. července v 17.30 hod. • 2D • MIMONI
• Zamysleli jste se někdy, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí
Mimoni dobrovolně slouží padouchovi Gruovi? Animovaná komedie.
Přístupné bez omezení, dabing.
 Čtvrtek 25. června – sobota 27. června ve 20.00 hod. • POUTNÍK
– NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA • Paulo Coelho je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob. Jen málokdo
ví, že příběh jeho života je ještě lepší než fikce. Životopisný/drama.
Do 12 let nevhodné, 112 min., titulky.
 Neděle 28. června – pondělí 29. června ve 20.00 hod. • titulky
 Úterý 30. června – středa 1. července ve 20.00 hod. • dabing •
ŠPIÓN • Mellisa McCarthy, Jude Law a Jason Statham ve špiónské
komedii à la James Bond. Komedie. Do 12 let nevhodné, 120 min, titulky.
 Čtvrtek 2. července – sobota 4. července ve 20.00 hod. • dabing
 Neděle 5. července – pondělí 6. července ve 20.00 hod. • titulky
• MÉĎA 2 • Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě zdárně
překonal pubertu a touží se usadit, oženit a pořídit si rodinu. Komedie.
Do 15 let nepřístupné, titulky.
 Pátek 3. července – sobota 4. července v 17.30 hod. • ASTERIX:
SÍDLIŠTĚ BOHŮ • Rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá? Ale kdeže! Animovaný. Přístupné bez omezení, 85 min.,
dabing.
 Neděle 5. července – pondělí 6. července v 17.30 hod. • HURÁ NA
FOTBAL • Amadeo odmalička trénuje se svými kamarády fotbal. Myslíte,
že běhá po trávníku? Omyl! Animovaný/rodinný. Přístupné bez omezení,
106 min., dabing.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
 Do neděle 13. září – Trámový sál • PORTRÉT –
ZRCADLO DUŠE • Obraz polské společnosti od
počátku devatenáctého století do roku 1914 – ze sbírek
Národního muzea v Kielcích.
 Do neděle 23. srpna – Rytířský sál • ZA SVOBODU
1938–1945 • Výstava u příležitosti 70. výročí osvobození a konce druhé
světové války.
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 Do neděle 6. září – Nová galerie • CESTY DO PRAVĚKU ANEB PO
STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA • Výstava současných umělců – Burianových pokračovatelů.
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 5. června v 8.30 hod. – sportoviště ZŠ, TJ, HC a BC • POHÁR
STAROSTY MĚSTA • Tradiční sportovní akce pro žáky všech základních
škol. Slavnostní vyhlášení ve 12.30 hod. na zimním stadionu.
 Sobota 6. června v 9.00 hod. – zimní stadion • FLORBALOVÝ TURNAJ PRO VŠECHNY • Pro mladší a starší žáky.
 Sobota 13. června v 9.00 hod. – Masarykovo náměstí a přilehlé
ulice • SPORT FEST NOVÝ JIČÍN 2015 • Kromě tradičního streetballu
ještě street handball, atletické a cyklistické závody. Doprovodný program
– soutěže ve střelbě trojek, discgolfovém puttování, Fit Games, taneční
vystoupení a švihadlový koncert skupiny Between.
 Pátek 19. června ve 20.30 hod. • IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM •
Hromadná jízda in-line bruslařů ulicemi města za doprovodu policejních
vozů a sanitky. Přítomen bude také Music-car. Vstup volný.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
 Celý červen – Čajovna Archa • VERONIKA HORECKÁ • Akvarely
a malby na keramiku.
 Pondělí 1. června – pátek 26. června – Městská knihovna • A.R.T.
2015 • Absolventská ročníková tvorba žáků základní umělecké školy.
 Úterý 2. června – pátek 26. června – Výstavní síň Stará pošta •
POSTAVY ANTICKÝCH MÝTŮ • Olejomalby Renaty Svobodové.
Akce:
 Úterý 2., 9., 16., 23. a 30. června od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
 Středa 3. června ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ
• Hudební workshop s devíti tibetskými mísami a Kuželem. Vstupné
50 Kč.
 Čtvrtek 4. června v 17.10 hod. – Čajovna Archa • FOR NEW WORLD
• Prezentace unikátního projektu zaměřeného na seberozvoj a sociální
integraci. Vstupné 36 Kč.
 Pátek 5. června ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & FEMI
TEMOWO (GB) • Koncert dvorního kytaristy zesnulé britské soulové
zpěvačky Amy Winehouse. Vstupné 100/150 Kč.
 Pátek 12. a 26. června v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Sobota 13. června ve 14.30 hod. – Kamenné divadlo Skalky • DIVADELNÍ DÍLNA XIX. • Tradiční divadelní přehlídka. Vstupné 60/90 Kč.
 Sobota 20. června v 16.00 hod. – Čajovna Archa (za deště uvnitř)
• ČAJOVNICKÁ ZAHRADA • Jedenáctý ročník pohodového hudebně
čajového festivalu – Kubuku, Martin Ráček, Vladivojna La Chia, Sylvie
Krobová, Martin Chovanec a Adam Rejman.
 Čtvrtek 25. června v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PRACHY V PRACHU • Dokument z cyklu Jeden svět. Politické strany financují své kampaně z nepřiznaných peněz, politici slibují nesplnitelné, roste korupce
a klientelismus. Délka 98 min.
 Sobota 27. června v 8.30 hod. – Čajovna Archa • CYKLISTICKÝ
VÝLET KOLEM MORAVICE • Přírodně kulturní expedice. Sraz 8.30 na
vlakovém nádraží, odjezd do Suchdolu nad Odrou a Svatoňovic. Na
kole Kružberk – Podhradí – Opava – zámek Raduň – Bílovec – rozhledna
Kanihůra – NJ. Středně těžká jízda na 90 km. Za silného deště se nekoná.
 Úterý 30. června v 16.00 hod – Masarykovo náměstí • VÍTÁNÍ
PRÁZDNIN • Tradiční rozloučení se školním rokem – workshopy a aktivity
pro děti, exhibice mistra republiky v kulturistice Jana Turka, Circus!

Novojičínský zpravodaj

Dance studio, Žongle-kšanda, zumba, koncerty Elis, Voxel a Light &
Love.
Připravujeme:
 NOVOJIČÍNSKÉ KULTURNÍ LÉTO

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
 Úterý 9. a 16. června od 14.00 do 17.00 hod. •
TALENTOVÉ ZKOUŠKY • Do pěveckých sborů.
 Pátek 12. a 19. června od 14.00 do 17.00 hod. • TALENTOVÉ
ZKOUŠKY • Do hudebního, tanečního a výtvarného oboru.

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:
 Úterý 2. června – úterý 30. června – galerie Návštěvnického centra
• PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE • Výstava snímků Jiřího Zerzoně. Vernisáž 2. června v 17.00 hod.
 Úterý 2. června – neděle 30. srpna – expozice Návštěvnického
centra • HOSPODY, HOTELY, PIVOVARY A LIHOVARY V NOVÉM
JIČÍNĚ NA DOBOVÝCH DOKUMENTECH • Ze sbírky Ivana Bartoně.
Procházka novojičínskými parky s průvodcem
Pro letošní rok jsme připravili novinku v podobě komentovaných procházek novojičínskými parky. Určeny jsou mateřským, základním a středním školám a senior klubům po předchozí objednávce. Až do června,
vždy v úterý a čtvrtek. Bližší informace na www.icnj.cz.
Návštěvnické centrum nabízí
• Expozici Generál Laudon, mapující život významného rakouského
vojevůdce
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně
• Komentované procházky městem s průvodcem pro veřejnost
i školy
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí
• Půjčování disků do místního DiscGolfParku
• Půjčování trekových holí nejen pro pěší trasu Generála Laudona
• Bezbariérový přístup a přebalovací pult.
Rozšířili jsme pro vás nabídku upomínkových předmětů!
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00
Sobota, neděle 9.00–16.00

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy
a příznivce ve čtvrtek 4. června
v 16.30 hodin do klubové místnosti na baště městského opevnění na přednášku Marie Mžykové
o Eduardu Veithovi. Besedovat budeme nad její knihou Sny o štěstí, kterou předloni vydal Klub rodáků. V úterý 9. června doporučujeme akci Státního okresního archivu Nový Jičín (podrobnosti
v rubrice Pozvánky). Letošní májová merenda se uskuteční některý
červnový pátek, případně sobotu. Termín upřesníme na webových
stránkách a vývěskách. Ve čtvrtek 2. července v 16.30 hodin
pořádáme v klubové místnosti besedu Ervín Bártek, život a dílo.
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Pozvánky
• Pochod okolím Nového Jičína
Osmý ročník Pochodu okolím Nového Jičína proběhne v sobotu
6. června. Pěší se budou moci vydat na trasy dlouhé 1,5 kilometru,
8 kilometrů, 15 nebo 25 kilometrů. Nejkratší z nich povede Pohádkovým lesem, který uspořádá Turistický oddíl mládeže Ještěrky.
Cyklisté pojedou 40 nebo 70 kilometrů. Na kontrolách budou připraveny soutěže pro děti i dospělé a ukázky skautské činnosti. Start
a cíl budou v restauraci Nové Slunce na Husově ulici.
Na nejdelší pěší trasu se turisté vypraví v 8.00 hodin, ostatní od
9.00 do 10.00 hodin. Startovné činí 10 korun pro děti do patnácti
let a 20 korun pro dospělé, děti do šesti let zdarma.
• Puellae et Pueri zve na mimořádný koncert
Mimořádný koncert uspořádá středoškolský smíšený sbor Puellae
et Pueri v neděli 7. června v 15.00 hodin ve zdejším chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Výtěžek z akce bude určen na zápisné na
soutěž v Řecku.
• Okresní archiv zve k návštěvě
Zdejší Státní okresní archiv se v úterý 9. června již posedmé
zúčastní Mezinárodního dne archivů a od 9.30 do 16.30 hodin zpřístupní veřejnosti bývalou židovskou synagogu. Připravena bude
také výstavka dokumentů s názvem Židovská synagoga v Novém
Jičíně. Pro lepší organizaci je vhodné školní či jiné hromadné exkurze
nahlásit předem na e-mailovou adresu podatelna@nj.archives.cz
nebo telefonicky na číslo 556 770 120.
• Streetball střídá Sport Fest
Tradiční streetballový turnaj, který se na Masarykově náměstí
uskuteční už podevatenácté, bude mít bohatší náplň a nový název.
Pořádající Středisko volného času Fokus program rozšířilo o další
sporty a pojmenovalo ho Sport Fest Nový Jičín 2015. Akce se
uskuteční v sobotu 13. června od 9.00 hodin na Masarykově
náměstí a v přilehlých ulicích. Kromě tradičního streetballu čekají
na sportovní veřejnost také street handball, fit games, atletické
a cyklistické závody a pestrý doprovodný program. Více informací
a přihlášku na sportovní klání najdete na www.fokusnj.cz.

• Přijďte si užít Den Loučky!
Slavnost s názvem Den Loučky proběhne v této místní části v sobotu 13. června. V 8.00 hodin se v kapli svaté Anežky uskuteční mše,
v 10.00 hodin začnou v orlovně dvě sportovní klání – bowlingový
turnaj smíšených družstev a turnaj ve stolním tenisu pro mládež
i dospělé, s prezencí od 9.00 do 9.30 hodin. Odpolední program
začne v 16.00 hodin v areálu Hospůdky u Chovatelů. Připraveny
budou skákací hrad pro děti, soutěže i kolo štěstí. K poslechu i tanci
bude hrát Hudba Dušana Pospěcha.
• Novojičínský jarmark plný řemesel
Další Novojičínský jarmark plný řemesel se uskuteční ve čtvrtek
18. června a v pátek 19. června na Masarykově náměstí. V nabídce budou například točená keramika, sklářské výrobky, dřevěné
hračky a výrobky a bižuterie. Nakoupit můžete také sýry, masné
a uzenářské výrobky, med, ovocné šťávy a džemy, koření a jiné
produkty. Připraven bude zajímavý doprovodný program.
• Pivobraní aneb Festival zlatavého
moku
Bezmála dvacet minipivovarů z našeho
regionu, ale též z Polska, Slovenska
a Německa potěší milovníky zlatavého
moku na třetím ročníku novojičínského Pivobraní, který proběhne v sobotu 27. 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.
• Děti představí písničky Václava Ptáčka
Hudební pásmo s názvem Zpíváme písničky Václava Ptáčka si
můžete poslechnout ve čtvrtek 28. května v 15.30 hodin na Masarykově náměstí. Účinkovat budou děti z novojičínských mateřských
škol a z přípravných oddělení Rarášku a Kulihrášku. Od 16.00 hodin
vystoupí skupina zábavného skákání přes švihadla Between.

Sport
Zápasníci na stupních vítězů
Nový Jičín hledá hokejisty
Jiří Gold, předseda oddílu
Patnáctý ročník Memoriálu Miroslava Rešla uspořádali novojičínští
zápasníci devátého května ve sportovní hale ABC. V konkurenci téměř
sto padesáti závodníků z osmnácti českých a slovenských oddílů se
domácí borci neztratili. René Dostál a Jiří Kopecký vybojovali třetí
místa, Štěpán Polášek, Tomáš Hantschel, Daniel Baron, Tomáš Čambal
a Dominika Dostálová skončili druzí. Nejhodnotnějšího výsledku dosáhl
v soutěži přípravek „C“ David Baron, který ve své hmotnostní kategorii
nenašel přemožitele a získal zlatou medaili. V soutěži družstev domácí
zápasníci obsadili třetí příčku.

Přijďte fandit in-line hokeji!
Zbyněk Kubičík
Extraligová bitva in-line hokejistů vrcholí! V červnu můžete na zdejším
zimním stadionu sledovat závěrečné souboje juniorů i seniorů. Mladší
kategorie bude v celorepublikové soutěži útočit na účast mezi nejlepšími,
u seniorského týmu jsou cíle skromnější – udržet se v nejvyšší soutěži
a posílit družstvo nadějnými juniory. Oba cíle se v probíhající sezoně
daří plnit. Junioři vedou tabulku extraligové divize Východ, muži se
pohybují na hranici postupu do play-off. Rozpisy utkání a další informace
o klubu najdete na www.ihcnj.cz a na facebooku.
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Hokejový klub Nový Jičín nabízí dětem od čtyř let možnost
zapojit se do letních tréninků, které zahrnují hry, soutěže a pohybovou průpravu venku nebo na in-line ploše. Tréninky na ledě
zahájíme v srpnu. Děti se s námi učí bruslit a budou mít zajištěn
pravidelný pohyb, který je bude bavit. Přijďte se podívat na náš
trénink nebo se rovnou přidejte. Výstroj poskytneme zdarma.
Bližší informace najdete na www.hknj.cz nebo www.zimaknj.cz.
Text: Milan Urban, foto: archiv Hokejového klubu
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Placená inzerce

EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Máchova 56,

Nabízíme velký výběr matrací,
741 01 Nový Jičín
postelí, lamelových roštů,
tel.: 556 708 339,
e-mail: plklasika@tiscali.cz
přikrývek, polštářů
www.expertnazdravespani.cz
a bytových doplňků

MED
centrum

BENZINA
SHELL

Novojičínský zpravodaj
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Placená inzerce
ATS aplikované technické
systémy s. r. o.
se sídlem v Novém Jičíně

Hledáme vysokoškoláky/-čky s výbornou znalostí angličtiny nebo
němčiny na pozici:

Specialista IT (service desk 24/7)

ATS aplikované technické
systémy s. r. o.
se sídlem v Novém Jičíně
Hledáme vysokoškoláky/-čky s výbornou znalostí angličtiny na pozice:

Software Test Analyst
zkušenost s testováním aplikací a znalost databází SQL

výrobní informační systémy, práce na 3 směny
Nabízíme výborné platové podmínky, možnost profesního rozvoje
a zázemí nadnárodní společnosti.
Zajímaví zákazníci – Poskytujeme podporu světově známým značkám
různých průmyslových odvětví na souši, na vodě, ve vzduchu, pod
zemí; pracujeme pro Toyotu, Ford, Schweppes, Carlsberg, Rolls-Royce
a mnoho dalších.
Náplň práce a požadavky naleznete na stránkách
careers.ats-global.com.
Životopis v AJ spolu s motivačním dopisem posílejte na
e-mail: cesko@ats-global.com nebo přes webový formulář.

Software Developer
profesionální znalost technologií Microsoft .NET (C#)
Náplň práce a požadavky naleznete na stránkách
careers.ats-global.com.
Přesvědčte se, že jsme jiní a neodolatelní…
Flexibilní firma – Jsme otevřeni novým trendům a rychle reagujeme
na potřeby zákazníků.
Mezinárodní týmy – Týmy jsou složeny z lidí z různých zemí světa,
což samo o sobě vytváří neopakovatelnou atmosféru.
Pracovní prostředí – Neformální, téměř rodinná atmosféra, příjemné
prostředí, velká část práce z domova. Společné akce mimo práci jsou
dobrovolné, avšak oblíbené.

Společnost ATS je
nezávislým
dodavatelem řešení
pro průmyslovou
a procesní
automatizaci
a uživatele
informačních
technologií po celém
světě.

Životopis v AJ spolu s motivačním dopisem posílejte na
e-mail: cesko@ats-global.com nebo přes webový formulář.
ATS je nezávislým dodavatelem řešení s více než 25 lety
zkušeností v oblasti výrobních systémů a zkušeností
s iniciativami trvalého zlepšování, navrhováním a zaváděním
IT řešení ve výrobě a podporou podniků v režimu 24/7.

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

CESTOVNÍ AGENTURA

VALO

Najdete nás na

Kostelní 17, Nový Jičín

Bohatý výběr
dovolené – Léto 2015.
Tel.: 420 556 703 705
Tel.: 420 774 825 420
E-mail: valo.nj@worldonline.cz
Vybírejte na www.valotravel.cz
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Basketbalisté vyřadili Děčín

Benjamínci bojovali o pohár

Novojičínský zpravodaj

Jana Martincová, vedoucí týmu

Družstvo starších dorostenců Basketbalového klubu Nový Jičín
sehrálo devátého května vítězné utkání play-off dorostenecké ligy
v Děčíně. „Na pětihodinovou cestu za soupeřem jsme odjížděli po
dvou výhrách na domácí palubovce, ale také s hráči, kteří nebyli
zdravotně zcela v pořádku,“ řekl trenér Pavel Kelar.
V samotném utkání rozhodovaly bojovnost a trpělivost. „Ve vyrovnaném souboji držely šance domácích zejména trestné hody. Stříleli
jich třiatřicet, navíc s vysokou úspěšností,“ doplnil trenér. Kolektivním
výkonem, vycházejícím z výborné obrany a trpělivosti v útoku, ale
novojičínský tým zvítězil poměrem 57:66 a vybojoval si účast v kvalifikaci o postup do extraligy kategorie U19 pro příští sezonu. Kvalifikační zápasy proběhly po uzávěrce tohoto čísla.

Desátý ročník fotbalového turnaje mladších žáků o Putovní pohár
starosty města proběhl šestnáctého května v Novém Jičíně. Zúčastnilo se ho dvanáct týmů z Česka, Slovenska a Polska. Domácí benjamínci vedení trenérem Milanem Fuskem zaznamenali šest výher
a pouze jednou odešli ze hřiště poraženi. Výsledkem bylo celkové
třetí místo za vítěznou Bytčou a druhým Třincem.
Kromě bronzových medailí naši získali ocenění pro nejlepšího
střelce – stal se jím Jakub Andrýsek se šestnácti brankami. Nejužitečnějším hráčem týmu pořadatelé vyhlásili Thomase Cauzza, jenž
vsítil sedm gólů. Z dalších hráčů se střelecky prosadili Jakub Čajánek
se čtyřmi, Filip Plevák se dvěma a Marco Copola a Tobiáš Vavřín
s jednou brankou.

Bazén ovládl Modrý mítink
Simona Klapcová, trenérka
Druhý květnový víkend patřil na zdejším krytém bazénu tradiční
ploutvařské soutěži s názvem Modrý mítink. Za finanční podpory
města ho uspořádal Klub vodních sportů laguna. Setkalo se tady na
tři sta závodníků z Česka a Slovenska, od dětí po seniory.
Děti od sedmi do devíti let bojovaly s vodním živlem na pětadvacet
a padesát metrů kraulem. První radostné krůčky, první vítězství i radost
ze zvládnuté zkoušky a úsměv na tváři dětí i rodičů…
Starší závodníci si mohli vychutnat závod rozšířený o atraktivní
disciplíny s monoploutví – rychlostní plavání pod vodou na pětadvacet metrů a hladinové plavání na padesát metrů. Diváci s napětím sledovali starty domácích závodníků Klubu vodních sportů
Laguna, současných i bývalých reprezentantů, medailistů a účastníků Světového poháru.

Discgolfisté na turnajích
Jakub Ryšánek

Naši benjamínci mohou být s domácím vystoupením spokojení.
Foto: Marek Vašenda

Martin Vincek mezi nejlepšími

Členové novojičínského discgolfového klubu Moravian Gators se
v posledních týdnech zúčastnili dvou turnajů. První se uskutečnil ve
Valašském Meziříčí jako součást Hrajdiscgolf túry. Zúčastnilo se ho
osmnáct členů našeho klubu.
Nejlépe se s hřištěm popral Kryštof Novák, který obsadil druhé
místo o tři hody za domácím Jiřím Sobkem. Třetí příčku vybojoval
Pavel Kotala. V kategoriích Juniors a Masters naši členové obsadili
první dvě místa – mladší vyhrál Radek Dostál před Jakubem Knápkem,
ve starší zvítězil Radek Knápek před Karlem Dostálem.
Naproti tomu turnaj Konopiště Open 2015 patřil do evropské túry.
Konal se v zámeckém parku za účasti předních hráčů z různých koutů
Evropy. Čtyři členové Moravian Gators se na něm představili jako
soutěžící, několik dalších vypomáhalo pořadatelům jako dobrovolníci.
Nejlepších výsledků dosáhli Jakub Knápek, jenž v juniorské kategorii
obsadil šesté místo, a Petra Javorková, která skončila desátá mezi
ženami.

Kurty patřily smíšeným párům
Radek Vrba
Ve zdejším tenisovém areálu se kromě soutěží registrovaných hráčů
konají také amatérské turnaje. Šestnáctého května proběhl velký
turnaj smíšených dvojic. Dvacet párů v něm statečně bojovalo od
rána do pozdního odpoledne. Zvítězili sourozenci Matouškovi, kteří
ve finále přehráli pár Radka Andršová – Vojtěch Hendrych. Třetí příčku
obsadili Edita Hendrychová s Miroslavem Šimurdou. Velké uznání
zaslouží nejobětavější dvojice Lea Kristová – Tomáš Kment, kteří
poznali zrádnost klouzavé antuky a tvrdost tenisových sloupků. O dalších turnajích budeme informovat na www.tenisolympia.cz.

Novojičínský zpravodaj

Mistrovství republiky starších žáků ve stolním tenise proběhlo
o druhém květnovém víkendu v Liberci. Novojičínský oddíl tady
reprezentoval Martin Vincek (na snímku), který si účast na tomto
vrcholovém měření sil vybojoval v krajských bodovacích turnajích.
V těžké konkurenci se prosadil mezi šestnáct nejlepších hráčů,
zejména výhrou proti pátému nasazenému Jakubu Plachtovi
z KST Ostrava. Pro našeho mladého hráče je to vynikající úspěch,
s nímž nikdo nepočítal.
Text: Miroslav Mikula, foto: Miloš Valošek

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12.
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Fotosoutěž čtenářů – 51. kolo
Nový Jičín patřil mezi první města, jejichž historické jádro získalo statut Městská památková rezervace. Je vcelku přirozené, že do naší
soutěže přicházejí často snímky právě z této části města, vymezené ulicemi Sokolovská, gen. Hlaďo, Tyršova a Štefánikova. Tentokrát
jich bylo osm, tedy přesně polovina. Jedním z nich byl i snímek právě rozkvetlé magnolie při zámecké zdi, která kdysi inspirovala zdejší
umělce, ale aktuálně i soutěžící Markétu Kelarovou (čtvrtý snímek mimo pořadí).
1. místo získává s těsným náskokem snímek Antonína Vágnera, v němž důležitou roli sehrává plastika, která shodou okolností bodovala
(byť zcela jinak) v minulém kole.
2. místo patří Jiřímu Pončíkovi. I když je to opět radnice, tak působivý večerní záběr se jistě nepodaří každý den (vlastně noc).
3. místo obsadil Jiří Bala, jemuž se podařilo z výšky, odpovídající ochozu kostelní věže, zachytit jihovýchodní část naší památkové rezervace.
Pavel Wessely

1. místo: Antonín Vágner

2. místo: Jiří Pončík

3. místo: Jiří Bala
Markéta Kelarová
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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