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Sport Fest 2015 – nový název, více sportů
Více informací čtěte na straně 15.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech jsme zaznamenali dobré zprávy o růstu české ekonomiky. Počet volných pracovních
míst v naší republice je nejvyšší od
prosince 2008 a míra nezaměstnanosti
v květnu klesla na 6,4 procenta. Skvělé
je, že oživení na pracovním trhu se
výrazně projevilo i na Novojičínsku –
navzdory tomu, že Moravskoslezský
kraj, spolu s Ústeckým, tradičně zůstává regionem s nejvyšším
počtem lidí bez práce.
V Moravskoslezském kraji je nyní míra nezaměstnanosti 8,8 procenta. V bývalém okrese Nový Jičín dosahuje 5,56 procenta, na
jedno pracovní místo tady připadá v průměru 3,32 uchazečů.
Na Novojičínsku je to dokonce 5,39 procenta, čímž jsme se
dostali nejen pod celorepublikový průměr a v rámci kraje se nám
daří nejlépe, ale jsou to i historicky nejlepší čísla. Svůj podíl na
tom mají jistě i průmyslové areály v Mošnově a Kopřivnici. Své
místo začíná získávat také průmyslová zóna v Novém Jičíně, kde
v letošním třetím čtvrtletí otevře svůj první výrobní závod společnost Halla Visteon Climate Control Corp.
Jsem velmi rád, že jsme dodrželi, co jsme slíbili při našem
nástupu na radnici před čtyřmi a půl lety. Tedy jednoznačné oživení průmyslové zóny. A nezůstane jen u jednoho investora. Probíhají intenzivní jednání s dalšími potenciálními zájemci. A mohu
říci, že jsou na dobré cestě. Naším cílem a samozřejmě i cílem
vlastníka průmyslové zóny – společnosti CTP Invest – je zaplnit
ji celou do roku 2018. Již v příštím roce budou uprostřed areálu
vystavěny autobusové zastávky pro dojíždějící zaměstnance.
Nyní se zde dokončují provizorní zastávky. V příštím roce rovněž
vybudujeme chodníky a veřejné osvětlení.
Mohu prozradit, že se připravujeme dokonce na vytvoření dalšího průmyslového parku, jehož vlastníkem by pravděpodobně
bylo město. S majiteli pozemků za Novým Jičínem směrem na
Příbor jsme začali jednat o jejich výkupu. Pozemky bychom spojili
s městskými a vytvořili pro možné investory velmi zajímavý areál.
Chceme i v Novém Jičíně z příznivé situace vytěžit maximum.
Před několika dny se město aktivně zúčastnilo veletrhu a konference Get More v Ostravě, na kterém se představilo více než
dvěma stovkám tuzemským i zahraničním firem. A musím říci,
že o Nový Jičín je stále větší zájem.
Pro mě, jako starostu města, je také velmi potěšující, že se
daří všem velkým zaměstnavatelům v Novém Jičíně. Tedy nejen
společnosti Halla Visteon Climate Control Corp., ale i VOP CZ
a Varroc Lighting Systems. VOP v těchto dnech dokonce rozšiřuje
svoji výrobu. Město na podzim připravuje další pravidelné setkání
největších místních zaměstnavatelů, abychom si vzájemně vyměnili zkušenosti a také se informovali, kde si můžeme být nápomocni.
Vážení spoluobčané, věřím, že tento pozitivní trend bude dlouhodobý.
Jaroslav Dvořák

MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA
Potřebujete nás?
Máchova 619/30 a Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín
telefon 553 038 016, web www.zivotastrom.cz
Chcete nás podpořit?
číslo účtu 3925391369/0800
Pravidelné dárce uvítáme v Klubu přátel Stromu života!
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Město ocenilo osobnosti
Marie Machková, tisková mluvčí

Zprava manželé Dostálovi a dcera zastupující Soňu Zemánkovou.
Foto: Marie Machková

Naše město sedmého června ocenilo osobnosti za práci ve školství a kultuře. Návrhy předkládají radě města odborné komise,
vedení a odbory města, ředitelé škol i občané. Titul Učitelská osobnost roku 2014 obdrželo osm pedagogů, čtyři osobnosti získaly
uznání za práci v kultuře. „Děkuji vám za práci, kterou vykonáváte
nad rámec běžných povinností. Je to vzácné a cenné,“ řekl při slavnostním setkání v Beskydském divadle starosta Jaroslav Dvořák.
Oceněné osobnosti z oblasti školství:
Taťána Koňaříková, Základní škola Komenského 66
Magdaléna Čechová, Základní škola Komenského 68
Ladislav Pospěch, Základní škola Jubilejní 3
Jan Šustek, Základní škola Jubilejní 3
Stanislav Tichý, Střední škola technická a zemědělská
Jarmila Kudělková, Mendelova střední škola
Jindřiška Kotulková, Mendelova střední škola
Lenka Ševčíková, Educa – Střední odborná škola
Oceněné osobnosti z oblasti kultury:
Miroslav Sváček – bývalý předseda Osvětové besedy Straník,
kde organizoval kulturní a společenský život. V roce 1991 založil
Klub seniorů Straník.
Soňa Zemánková – výtvarná umělkyně, sochařka a bývalá učitelka základní umělecké školy. Ve spolupráci s charitativní organizací Colours of many lands přispívá výtěžkem z výtvarných prací
žáků na stipendia nemajetných thajských dětí. Letos se dožívá
významného životního jubilea.
Andrea a Karel Dostálovi – vedoucí sboru Puellae et Pueri,
který se pravidelně účastní soutěží doma i v zahraničí a často si
odváží přední ocenění. Sbor letos slaví deset let trvání.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Třetí zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 11. června:
Zastupitelé schválili poskytnutí dotace 200 tisíc korun Kamile
Csengeové na studia na Berklee College of Music v USA. Dále
schválili dotace 107 500 Kč Slezské diakonii na sociální služby
a rozdělení příjmu z loterií za letošní první čtvrtletí: SVČ Fokus získalo
85 235,80 Kč, TJ Nový Jičín 85 235,80 Kč, hokejový klub
545 509,11 Kč, fotbalový klub 357 990,36 Kč, basketbalový klub
204 565,92 Kč, Klub vodních sportů Laguna 153 424,44 Kč,
TJ oddíl volejbalu 85 235,80 Kč, plavecký klub 68 188,64 Kč,
TJ oddíl házené, tenisu, stolního tenisu a lyžařský klub Svinec každý
34 094,32 Kč. Zastupitelé schválili účetní uzávěrku města za rok
2014 a vzali na vědomí aktualizovanou cenu domu na ulici Dolní
Brána 10 ve výši 2 213 610 Kč. Schválili rovněž opakované vyhlášení
nabídkového řízení na prodej domu a zveřejnění záměru prodeje
bytu na Máchově ulici, jednotky číslo 1686/2. Minimální nabídková
cena je 870 tisíc korun.
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Radnice úřaduje déle

Pomoc spotřebitelům neustane

Marie Machková, tisková mluvčí

Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Zdejší radnice rozšířila úřední hodiny pro veřejnost. Úřad je otevřen
občanům každý pracovní den. Navíc v úterý a ve čtvrtek se provozní
doba prodloužila o hodinu. Součástí nového pracovního řádu zaměstnanců úřadu je upravený etický kodex, který určuje zásady jednání
a přístupu úředníků ke klientům a spolupracovníkům. Etický kodex
najdete na internetových stránkách úřadu.
„Snažíme se zkvalitňovat služby a přístup zaměstnanců k občanům.
Před zavedením nového pracovního řádu byl například pátek neúředním
dnem. V dalších dnech se u některých odborů doba pro styk s veřejností
lišila,“ vysvětlila tajemnice městského úřadu Jarmila Absolonová. Nyní
je úřední doba od pondělí do pátku – dopoledne vždy od 8.00 do
11.00 hodin, odpoledne každé pondělí a středu od 12.00 do 17.00
hodin, v úterý a čtvrtek od 12.00 do 15.00 hodin a v pátek od 11.30
do 12.00 hodin.
„Zaměstnanci ovšem plní i jiné pracovní povinnosti, jako jsou služební
pochůzky, místní šetření a jednání mimo úřad. Proto občan nemusí
konkrétního úředníka na pracovišti vždy zastihnout. Pokaždé ho ale
zastoupí nějaký kolega. Pokud občan trvá na jednání s konkrétním
zaměstnancem, doporučuji schůzku si s ním předem domluvit telefonicky nebo e-mailem,“ dodala tajemnice úřadu.

Ani o prázdninách se lidem nevyhýbají spotřebitelské problémy
v podobě reklamací vadného zboží a služeb. V tomto období navíc
přibývá reklamací zájezdů a dopravních služeb, v souvislosti se stavebními pracemi přibývají problémy se smlouvami o dílo, s hezkým
počasím se zvyšuje aktivita podomních prodejců.
Ve všech zmiňovaných případech hraje důležitou roli čas. Sdružení
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska se proto snaží během prázdnin
zajistit co nejvíce dostupné spotřebitelské poradenství. V Novém
Jičíně bude probíhat každou třetí středu v měsíci od 13.00 do 17.00
hodin – konkrétně 15. července a 19. srpna – na adrese Divadelní 8,
v kanceláři živnostenského úřadu.
Mimo to můžete využít služby takzvaného spotřebitelského ombudsmana – živnostenský úřad provede analýzu sporu a následně podle
volby spotřebitele případ předá k řešení některému ze sdružení obrany
spotřebitele. Poradenství trvale poskytuje také obecní živnostenský
úřad v běžných úředních hodinách. Více informací na http://www.novyjicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/zakladni-a-kontaktni-udaje/urednidny-hodiny/.

Zdravé město zahájil seminář

Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Ivana Petruchová, odbor majetku, rozvoje a investic
Přes padesát lidí se patnáctého června zúčastnilo
semináře nazvaného Na startu společně a věnovaného novému projektu, který město zahajuje v souvislosti s členstvím v Národní síti Zdravých měst.
Cílem setkání bylo informovat o projektu a jeho metodice zájemce,
kteří se chtějí do dění ve městě zapojit. V sále Střediska volného času
Fokus si kromě jiného vyzkoušeli, jak budou probíhat setkání s veřejností
a jak může spolupráce radnice a občanů nově vypadat.
U dvou kulatých stolů diskutovali o největších problémech i možnostech rozvoje města. Podnětů vzešlo mnoho, jako priority určili
rekonstrukci Hücklových vil, propojování sítě cyklostezek, podporu
zdravého stravování ve školách, podporu drobných podnikatelů a budování parkovacích míst pro kola u škol a veřejných institucí.
Úplný seznam podnětů najdete na www.facebook.cz/zdravemestonovyjicin, kde můžete přidat svůj návrh nebo komentář. S podněty
se seznámilo vedení města i zaměstnanci úřadu. Řešení návrhů můžete
sledovat i na webových stránkách projektu www.zdravemestonj.cz.
Účastníci semináře poprvé spatřili také nové logo Zdravého města
Nový Jičín. Další setkání k již konkrétním projektovým záměrům proběhne po prázdninách.

Velká ekosoutěž zná výherce
Slavnostní vyhodnocení Velké ekosoutěže 2015 se uskutečnilo patnáctého června v kině Květen. Soutěž o hodnotné ceny uspořádalo
naše město se Střediskem volného času Fokus a Technickými službami. Spočívala v tom, že zdejší žáci přinesli do školy nefunkční elektrospotřebiče, podpořit je mohly také veřejnost a firmy. Letos se
podařilo nasbírat 6 791 kus elektrozařízení. Nejlépe si vedla Základní
škola Dlouhá se 1 944 kusy, z téže školy je vítězka soutěže jednotlivců
Hana Kubáňová ze 4. C, jež nasbírala a k recyklaci odevzdala
271 vyřazený spotřebič.

Fotopasti již hlídají
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Tři fotopasti, které nepřetržitě zaznamenávají možné přestupky
občanů a firem při nakládání s odpady, jsou instalovány v našem
městě. Jejich rozmístění se mění podle potřeb. Pořízené snímky strážníci vyhodnocují a ve spolupráci s městem, případně Policií ČR řeší
postih pachatelů. Viník musí odpad uklidit, při poškození kontejneru
nebo sběrného boxu škodu uhradit. Navíc mu hrozí vysoká pokuta.
Projekt realizujeme za podpory Grantového řízení společnosti
ASEKOL pro letošní rok. Naše město splnilo všechny požadované náležitosti, a proto mu firma poskytla příspěvek na pořízení fotopastí.

Proč a jak třídit odpady?
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Lidé se často ptají, zda má třídění odpadu smysl. Odpověď je
jasná – má smysl, protože vytříděný odpad nekončí na skládce,
ale vrací se zpět do výroby. Třídění odpadů a jejich následné využití
šetří energie i přírodní zdroje surovin.
Z recyklovaných plastů vznikají například ploty, dlaždice, palety,
oblečení pro sportovce, obaly a podobně. Stejně tak papír lze
použít k výrobě novin, časopisů a hygienických potřeb. Také skleněné střepy se po roztavení mění třeba na skleněné láhve.
Za rok může každý z nás vytřídit až 30 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů skla. Čím více odpadů vytřídíme
a uložíme do barevných kontejnerů, tím více peněz za ně utržíme.
Navíc ještě ušetříme, protože ceny za svoz a ukládání komunálních
odpadů na skládky jsou vysoké a nadále porostou.
Navzdory skeptickým názorům některých občanů se množství
vytříděného odpadu každý rok zvyšuje. Přesto v popelnicích a kontejnerech na směsný odpad stále končí mnoho odpadů, které lze
druhotně využít a recyklovat.

Novojičínský zpravodaj

Na závěr si připomeňme, že:
kontejner na papír je modrý – patří do něj veškerý čistý papír,
například noviny, sešity, knihy, papírová lepenka, směsný papír
a nápojový karton. Nepatří sem papír znečištěný chemikáliemi,
oleji, blátem a stavebními hmotami.
kontejner na plasty je žlutý – odkládejte do něj pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové
výrobky, polyetylenové tašky, polystyrén, obaly od CD nebo DVD,
hračky a kelímky od potravin. Do kontejneru nepatří plasty znečištěné chemikáliemi, oleji nebo blátem, novodurové trubky, linolea
a jiné výrobky z PVC.
kontejner na barevné sklo je zelený – patří do něj neznečištěné
nevratné a rozbité lahve od vína a alkoholu, tabulové sklo, skleněné
vázy, barevné sklo a barevné dózy.
kontejner na bílé sklo je bílý – odkládejte do něj bílé neznečištěné sklo, tabulové bílé sklo, nevratné nebo rozbité láhve láhve
od nápojů, skleněné nádoby a zavařovací sklenice.
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Aby prázdniny byly v pohodě
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

hlavy. Neměly by skákat do vody na místech neznámých nebo se
zákazem koupání.
Na zahradě: Nezapomeňte uklidit kosu, srp a další náčiní, nebezpečné jsou i prodlužovací šňůry a elektrické nářadí. Pokud dítě
vyšlete k babičce na venkov, poučte ho, jak se chovat ke zvířatům.
Mnoho úrazů vzniká i lezením na stromy a do výšek. Děti často
přeceňují své síly a schopnosti, mnohdy ve snaze předvést se.
Doma: Nepěstujte doma jedovaté květiny. Přesvědčte se, že
na sebe děti nemohou převrhnout televizi nebo nábytek. Pozor
na vařiče či rychlovarné konvice, nezabezpečené zásuvky, odložené zápalky a ostré předměty! Poučte děti, aby se nenahýbaly
z oken a balkonů. Pokud děti musejí zůstat omezenou dobu samy
doma, poučte je, aby neotvíraly cizím lidem.

Lákavý Veletrh Novojičínska
Prázdniny jsou tady. Prožijte je v klidu a radosti!

Foto: Ilona Majorošová

Letní prázdniny představují pro děti nejšťastnější, ale také
obzvláště nebezpečné období. Během nich se přihodí nejvíce dětských úrazů. Jak se těmto rizikům vyvarovat?
Děti nesmějí mít pocit, že jsou bez dozoru: Naplánujte jim
aktivity, aby se nenudily – příměstské tábory a jiné činnosti, kterými
se zabaví. Buďte dětem vzorem. Sebelepší rady jsou k ničemu,
když se podle nich sami nechováte.
Na silnici: Naučte děti správně přecházet na přechodech pro
chodce a nedivočit v blízkosti silnice. Při jízdě na kole musejí děti
do 18 let nosit helmu. Vhodná je i na kolečkové brusle, koloběžku
nebo skateboard. Naučte děti při sportu používat ochranné pomůcky. K jízdě je bezpečnější užít cyklostezku.
Na koupališti: Nenechávejte děti plavat samotné – ani v bazénu
na zahradě. Nezapomeňte jim přibalit opalovací krém a pokrývku

Na pět desítek vystavovatelů se představilo na XVI. Veletrhu
Novojičínska, který se uskutečnil třiadvacátého a čtyřiadvacátého
května na zimním stadionu. Velké pozornosti se těšila například
kola a skútry na elektrický pohon. Text a foto: Marie Machková

Citlivé téma: Člověk a pes
Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností
Soužití obyvatel měst a obcí se psy je nyní často skloňované
téma. Radost z domácího mazlíčka je v mnoha případech vykoupena neutichajícím štěkáním, znečišťováním veřejných prostranství
psími výkaly a obavami ostatních lidí z agresivity volně pobíhajících
zvířat.
A tak nadáváme, že nikdo nezasáhne a nezjedná pořádek. Voláme po obecně závazné vyhlášce, ačkoliv žádný právní předpis
sám o sobě nezaručí, že pachatel protiprávního jednání bude
postižen, nebude-li nikde a nikým identifikován.
Řešením je vyvolat v chovatelích právní vědomí a zejména uvědomělost a odpovědnost k přírodě, životnímu prostředí, ale také
ke spoluobčanům a malým dětem. A v nás ostatních naopak potlačit lhostejnost a posílit snahu aktivně přispět k nápravě neutěšeného stavu.
Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je
chovatel povinen zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky pro zajištění jeho biologických potřeb, aby nedocházelo k bolesti, utrpení
nebo poškození jeho zdraví. Zároveň musí učinit opatření proti
úniku zvířete. Za porušení těchto pravidel může zaplatit pokutu
až 50 tisíc korun.
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ukládá chovatelům povinnost odstranit výkaly po jejich psovi z veřejných prostranství
a budov – v opačném případě se vystavuje riziku pokuty až
20 tisíc korun. Stejná sankce mu hrozí, pokud jeho pes pokouše
člověka. Oba zákony tedy pamatují na většinu kritizovaných problémů. Obecně závazná vyhláška, po níž někteří lidé volají, proto
pozbývá smysl, neboť zákon má vyšší právní sílu.
Vyhláškou navíc nelze vyslovit jednostranné celoplošné zákazy,
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například zcela zakázat volný pohyb psů na území města. Současně bychom museli vymezit plochy, kde naopak volný pohyb
psů umožníme. Takových vhodných ploch má Nový Jičín při svém
hustém osídlení velmi málo.
Nebuďme proto lhostejní a pokusme se společně ukáznit neukázněné a předcházejme problémům, jež nám otravují život. Všímejme
si okolí a projevme svou občanskou statečnost tím, že napomůžeme k potrestání skutečných nenapravitelných viníků. Pracovníci
městského úřadu ve spolupráci se strážníky připravují naučné
brožury a příspěvky na webové stránky městské policie, které by
občanům mohly v tomto ohledu významně pomoci.

Soužití člověka a psa může představovat vážný problém.
Foto: Jindřich Beneš
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Pokračuje výměna osvětlení

Nový přechod je bezpečnější

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Zdejší radnice pokračuje v instalaci úspornějšího veřejného osvětlení v ulicích. Lampy se sodíkovou výbojkou nahrazuje svítidly s LED
diodami, které mají výrazně nižší spotřebu a delší životnost.
Modernizace postoupila do části Lamberk, kde probíhá od loňského
roku. Nyní se výměna veřejného osvětlení zaměří na ulice Štursovu,
U Rybníka, U Hřiště a Hlubokou. Během tří měsíců zde město nechá
instalovat jednapadesát lamp, za které zaplatí tři čtvrtě milionu korun.
Kvůli stavebním pracím bude osvětlení v uvedených ulicích fungovat
s výlukami.
Další lokalitou je Anenská ulice. Práce potrvají do srpna a přijdou
na šest set sedmdesát tisíc korun. V plánu je výměna osmi sloupů
s lampami. „V této ulici, stejně jako v Gregorově, kde letos také proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení, je nutné uložit do země i nové
kabely,“ zdůraznila Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje
a investic s tím, že výměna starého osvětlení za LED zdroje v Gregorově ulici přišla na více než čtyři sta tisíc korun.

Aktivity Expo ovládl zimák
Karolína Hanáková, programová manažerka
Dvacet sdružení, firem a klubů se představilo na prvním ročníku
veletrhu zaměřeného na volný čas, který se pod názvem Aktivity
Expo uskutečnil od devatenáctého do jednadvacátého června na
zdejším zimním stadionu. Mezi vystavovateli nechyběli basketbalisté, hokejisté, stolní tenisté, fotbalisté, plavci či lyžaři, prostor
dostala také profesionální cyklistika, wakeboarding, in-line bruslení,
lektoři skupinových cvičení a mnoho dalších. Na pódiu i pod ním
probíhaly exhibice a vystoupení – skvělou atmosféru vytvářela
skupina cheerleaders, děti i dospělé rozhýbaly lekce zumby nebo
jógy, uskutečnila se výuka angličtiny, módní přehlídka sportovního
oblečení a ukázky bojového umění capoeira.

U nemocnice přibylo další bezpečné místo pro přecházení.
Foto: Marie Machková

Nový přechod pro chodce nechalo město
vybudovat před nemocnicí. Zebra pro pěší sice
poblíž byla, ale na nepřehledném místě, kde
došlo i ke smrtelné dopravní nehodě. Nový přechod, doplněný dělícím ostrůvkem a světlem,
zajistí chodcům větší bezpečnost. Jeho vybudování přišlo na více
než půl milionu korun. Šedesát tisíc pokryl příspěvek Nadace ČEZ
z programu Oranžový přechod.
„Původní přechod byl nebezpečný. Po dohodě s dopravní policií
jsme nechali postavit nový. Je v blízkosti parkoviště a autobusových zastávek, ústí u něj chodník ze Smetanových sadů, kde jsou
park i dětská hřiště,“ řekla Ivana Morisová z odboru majetku, rozvoje a investic. Přechod je bezbariérový a nasvícený, s bezpečnostními prvky pro nevidomé. „Původní místo k přecházení bylo
zrušeno, chodníky upraveny a některé plochy zatravněny,“ doplnila
Morisová.

Stomici: Mnoho příběhů, jeden hlas
Novojičínský zpravodaj
Dvacet let činnosti si letos připomíná klub s poněkud záhadně
znějícím názvem ILCO Novojičínska spolek stomiků. Jeho předsedy Bronislava Tučného jsme se zeptali:
Kdo jsou vlastně stomici?
Lidé, jimž lékaři z vážných zdravotních důvodů zavedli stomii, tedy
umělé vyústění například tlustého či tenkého střeva nebo močových
cest na břišní stěnu. Před dvaceti lety založili Klub stomiků okresu
Nový Jičín, který loni změnil název na ILCO Novojičínska spolek stomiků – podle celostátního dobrovolného sdružení České ILCO, jehož
je náš spolek členem (poznámka redakce: ILCO je světově užívaná
zkratka pro ileo – tenké střevo – a colon – tlusté střevo).

Členové ILCO Novojičínska spolku stomiků při výšlapu na Velký Javorník.
Foto: Bronislav Tučný

Novojičínský zpravodaj

Co je smyslem vaší činnosti?
Přizpůsobit se následkům nemoci a vrátit se do běžného života
je pro stomika a jeho blízké velmi náročné. Cílem našeho sdružení
je ukázat, že na to nejsou sami, že se mohou poradit s lidmi, kteří
rozumějí jejich problémům i obavám. Pro naše členy pořádáme
rekondiční pobyty, zájezdy a kulturní akce. Na společných setkáních otevřeně a bez ostychu hovoříme o svých problémech, předáváme si rady a zkušenosti.
Spolupracujete také s jinými spolky stomiků?
Jsme v tom dosti aktivní, spolupracujeme se spolky z Ostravy,
Opavy i Přerova. Mimo to se účastníme mezinárodních setkání.
Zprvu příhraniční spolupráce spolků z Moravskoslezského kraje
a Katovického vojvodství se rozvinula v širší mezinárodní setkání
poblíž hranic Česka, Slovenska a Polska s tím, že jednotlivé země
se v jejich pořádání střídají. U nás se trojsetkání uskuteční v příštím
roce.
Jaké další akce podnikáte v Novém Jičíně?
Ve vestibulu zdejší radnice jsme uspořádali výstavu věnovanou
činnosti naší i Českého ILCO. Lidé na ní mohli spatřit knihu Ať
žijí 100mici, jejíž jeden výtisk jsme věnovali městské knihovně,
a první stomický kalendář na rok 2015. Ten pro změnu prozrazuje,
že na stomii není nikdo příliš mladý – věk aktérů kalendáře se
pohybuje od pěti do šedesáti let. Jedním z témat výstavy byl
také Světový den stomiků, vyhlášený na letošní 3. říjen pod
heslem Mnoho příběhů, jeden hlas. V Novém Jičíně si ho připomeneme 12. září.
Kde se lidé o vašem spolku dovědí více?
Na webových stránkách www.stomici.unas.cz.
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Jezdili jste do práce na kole?
Michaela Mrklovská a Bohumil Pobořil, cyklokoordinátoři

Za cestování do práce na kole čekal na cyklisty zasloužený bonus.
Foto: Marie Machková

Letošní celostátní kampaň Do práce na kole dospěla do finále.
V Novém Jičíně, který patřil mezi čtyřiadvacet zúčastněných měst,
jsme její výsledky slavnostně vyhlásili třináctého června během
Sport Festu na Masarykově náměstí.
Do soutěže se v našem městě přihlásilo 29 týmů. Nakonec
v květnu do pedálů šlapalo 56 lidí z 19 družstev. Podmínky kategorie „Pravidelnost“ splnilo 12 týmů s celkem 35 účastníky, čtyři
soutěžící dokonce na sto procent. Týmy, které alespoň dvě třetiny
cest do práce absolvovaly na kole nebo koloběžce, získaly zajímavé
ceny. Bez zasloužené odměny nezůstala ani ostatní družstva, jež
se do akce aktivně zapojila.
Kampaň, která odstartovala březnovou a dubnovou registrací
a v květnu pokračovala jízdami na kole do práce, ale zcela neskončila. Někteří účastníci se zapojili do akce „Aby firmy šlapaly“. V jízdách na kole budou pokračovat do konce léta, a věříme, že i déle.
A to byl hlavní cíl akce!

Partneři akce Do práce na kole:
Město Nový Jičín, Optika Lenka, Nemocnice AGEL, VOP
CZ, TONAK, Pojišťovna Allianz, Cukrárna Sauro, BESIP,
Pizza Oskar restaurant, Čajovna Archa, Kino Květen, Caffé
Cappello, Bikemania shop, Tandem M+R, CykloArt Nový
Jičín.

Debatovali o problémech Loučky
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru
Veřejné setkání vedoucích představitelů města a jím zřízených
organizací s občany proběhlo devatenáctého května v místní části
Loučka. Na pětatřicet obyvatel, především z původní zástavby,
vyslechlo informaci předsedy Jaroslava Kotase o činnosti osadního
výboru. Starosta Jaroslav Dvořák poté hovořil o loňských i letošních
investicích ve městě a vedoucí oddělení rozvoje a investic Olga
Veverková občany seznámila s dokončenými i chystanými akcemi
v Loučce.
Negativní zprávou, o které se debatovalo i v následné diskuzi,
je skutečnost, že radní a následně i zastupitelé kvůli vysokým
nákladům neschválili stavbu chodníku od zemědělského družstva
po ulici Na Drážkách, přestože to osadní výbor dlouhodobě požaduje a nový chodník by zvýšil bezpečnost chodců, zejména dětí.
V další debatě se občané dotazovali na různé záležitosti týkající
se místní části Loučka, na něž od zástupců města dostali vyčerpávající odpovědi. Řešení některých problémů bude u města uplatňovat osadní výbor.
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Lidé oslavili Den Loučky

Den Loučky uspořádali třináctého června místní členové Českého svazu chovatelů ve spolupráci s osadním výborem a organizací Orel. Po dopoledni mši svaté v kostelíku svaté Anny se
uskutečnily turnaje družstev v bowlingu a jednotlivců ve stolním
tenisu. Odpoledne si přišly na své nejprve děti, pro které pořadatelé
připravili skákací hrad a zábavné soutěže. Zbytek dne až do nočních hodin patřil dospělým při zábavě s hudbou Dušana Pospěcha.
Slavnosti, kterou finančně podpořilo město, se zúčastnilo mnoho
spokojených dětí a na dvě stě dospělých, nejen z Loučky.
Text: Jaroslav Kotas, foto: Petra Orlitová

Okolím města s novými trasami
Ivan Čejka, Klub českých turistů
Tradičně první červnovou sobotu se uskutečnila turistická akce
Okolím Nového Jičína. Zájemci o pohyb v přírodě se mohli vydat na
několik pěších a cyklistických tras, na děti čekal pohádkový les.
Proti loňsku jsme zavedli změny. Start a cíl byly v restauraci Nové
Slunce. To si vyžádalo úpravu vedení tras, nové bylo také značení
v terénu. Změny byly ku prospěchu věci. Na startu bylo dost místa
na registraci účastníků a posezení v zahradě restaurace po absolvovaném pochodu bylo velmi příjemné. Trasy vedly místy, kudy ani
mnozí místní dosud nešli, a za slunečného počasí nabídly nádherné
výhledy do okolí.
Pochodu se zúčastnilo 366 lidí, kromě místních také z Ostravy,
Bohumína, Litovle, Dvora Králové i polských Katovic. A to nepočítáme
rodiče s dětmi, kteří zamířili přímo do pohádkového lesa. Ve stylu
keltské vesnice ho připravil Turistický oddíl mládeže Ještěrky. Naši
nejmenší si mohli procvičit svou dovednost třeba v kovárně, při dojení
kozy nebo střelbě z luku. Skauti připravili u kontrol na Skalkách a Čerťáku soutěže pro děti i dospělé.

Pochod nabídl dětem zajímavé příležitosti k pohybu.
Foto: Ivan Čejka
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Pohár vyhrála Tyrška

V Bludovicích, tam to žije!

Marie Machková, tisková mluvčí

Petr Brandejs

Tradiční sportovní olympiáda pro žáky všech novojičínských základních škol o Pohár starosty města se letos konala ve dvou termínech.
Plavecké sporty proběhly kvůli plánované opravě bazénu již dvaadvacátého května. O dva týdny později školáci soutěžili v ostatních
sportovních disciplínách – kopané, basketbalu, volejbalu, florbalu,
házené, vybíjené, stolním tenise, jízdě zručnosti na kole a atletice.
Absolutním vítězem je Základní škola Tyršova. Kromě finanční
odměny a dalších cen získala putovní pohár, který jí bude náležet
do příštího ročníku. Na druhém místě skončila Základní a Mateřská
škola Jubilejní, na třetím Základní škola Komenského 66 a čtvrtá
příčka patří Základní škole Komenského 68.

V městské části Bludovice se rozproudil společenský život. Kromě tradičních akcí, jakými byly maškarní bál a Den dětí, letos proběhlo i pálení čarodějnic a bazar oblečení Vichr v šatně. Kromě
toho se děti od tří do patnácti let pod vedením obětavých maminek
z osadního výboru scházejí jednou týdně na dvě hodiny v klubu
Obluda na Fojtství.
Po ukončení provozu golfového hřiště se na hřišti místní Tělovýchovné jednoty hraje dvakrát týdně zcela neformálně fotbal.
Kromě toho mají Bludovice nový web www.bludovicenj.cz, kde si
můžete prohlédnout fotografie z akcí, zápisy z jednání osadního
výboru a další zajímavé informace.

Pódium patřilo mateřinkám

Střípky ze školních lavic

Marie Machková, tisková mluvčí

Dopisovatelé Novojičínského zpravodaje

Na pódiu se sešlo přes dvě stě dětí z mateřských škol.
Foto: Marie Machková

Uplynulé týdny přinesly v místních školách a školkách mnoho
zajímavých událostí. Příspěvky našich dopisovatelů nabízíme ve
zkratce:
• Žáci, kteří reprezentují školu a město ve vědomostních a sportovních soutěžích, a školáci, trvale dosahující výborných výsledků
ve výuce, převzali šestnáctého června ocenění na zdejší radnici.
• ve Střední odborné škole Educa slavnostně ukončili další cyklus
Univerzity třetího věku. Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání obdrželo třináct seniorů.
• házenkářské družstvo Základní školy Tyršova se probojovalo na
mistrovství republiky mladších dívek v Karviné. V silné konkurenci
obsadilo výborné šesté místo.
• žáci téže školy navštívili dvě elektrárny – jadernou v Dukovanech
a přečerpávací v Dalešicích. Seznámili se s jejich provozem a získali mnoho zajímavých informací.
• na výlet do zámku Lešná u Valašského Meziříčí se vypravily děti
z Mateřské školy Dlouhá. Prošly se zámeckou zahradou a zhlédly
pohádku O kostce cukru a expozici historické cukrárny.
• červen byl pro žáky Základní školy Komenského 68 tradičně
dobou pobytů v přírodě. S učiteli zamířili do Morávky, Velkých
Karlovic, Pusté Polomi a na Žermanickou přehradu.
• na Komenského 68 se zapojili také do projektu připomínajícího
šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa. Žáci vylepili na podlahu
dvanáct „Husových stop“ s jeho hodnotami.
• ve vestibulu Základní školy Jubilejní proběhla výstava výtvarných
prací zdejších žáků. Její součástí byl minikoncert pěveckého
sboru Jitřenka a minimuzikál O Šípkové Růžence.
• projekt O vesmíru, v němž děti z Mateřské školy Dlouhá poznávaly
planety, souhvězdí, Slunce a Měsíc, završila návštěva mobilního
planetária. Děti zde zhlédly film Jak Měsíc putoval ke Slunci na
návštěvu.

První letošní kulturní akcí na Masarykově náměstí bylo hudební
písmo Zpíváme písničky Václava Ptáčka. Na pódiu se sešlo přes
dvě stě dětí z místních mateřských škol. „Myšlenka Josefa Zajíčka,
sbormistra Ondrášku, nazkoušet ve všech mateřinkách písničky
Václava Ptáčka byla vynikající. Poděkování patří i pedagogům, kteří
několik měsíců děti písně učili,“ řekla vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.
V programu vystoupily i děti z přípravného oddělení sboru Ondrášek a Bubeníci z Tyršky. Hudební čísla doplnilo skákání přes švihadla
skupiny Between ze Střediska volného času Fokus. Akce měla
u diváků obrovský úspěch a město by ji rádo zopakovalo. „Uvažujeme, že by malí zpěváčci každý rok zahajovali Novojičínské léto,“
prozradila Navrátilová.

Zdařilý dětský den v Kojetíně
Jitka Rakušanová
Letošní dětský den v Kojetíně se opravdu vydařil. Děti čekal
pestrý program na celé odpoledne. Členové osadního výboru pro
ně přichystali různé úkoly. Naši nejmenší poznávali stromy, skládali
papírové vlaštovky a házeli míčky na cíl. Nechyběla ani jízda na
kole okolo kuželů, s kelímkem v ruce a přejezd přes lávku. Fyzickou
zdatnost prověřilo skákání v pytlích na čas či přetahování lanem.
Netradiční disciplínou bylo třídění odpadu na květinové louce
a poznávání jeho jednotlivých druhů. Kdo měl přesnou mušku,
odnesl si ze střelnice papírové růže. Za splnění všech úkolů děti
dostaly balíček nejen se sladkostmi. Tím ale program neskončil!
Děti dováděly ve skákacím hradu, aby se poté uklidnily projížďkou
na koni nebo prohlídkou sanitního vozu.

Novojičínský zpravodaj

Na radnici ocenili úspěšné žáky základních škol.

Foto: Marie Machková
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Výročí upálení Mistra Jana Husa
Jiří Jurok
Letos si připomínáme
600. výročí odsouzení
a upálení katolického kněze, kazatele v Betlémské
kapli, Mistra svobodných
umění, bakaláře teologie
a rektora Univerzity Karlovy, především pak církevního reformátora Jana
Husa (asi 1371 – 6. červenec 1415).
Ve svém rozsáhlém teologickém a společenském
díle reagoval na neutěšený
stav katolické církve na
přelomu 14. a 15. století.
Tehdy spolu soupeřili dva,
posléze tři papeži – římský,
avignonský a koncilní.
Samotná církevní správa se
proměnila ve vysávající fiskální systém vyžadující
poplatky od farářů, klášterů, církevních beneficiářů,
biskupů a arcibiskupů. Platilo se téměř za všechno:
za rezervaci úřadu, jmeno- Upálení Mistra Jana Husa – z dobové Kroniky kostnického koncilu Ulricha Richenthala.
vání do úřadu, církevní úkony, odpustky všech hříchů
i roční daně z beneficií.
Neutěšený stav církve ovšem nechtěl změnit jen Jan Hus, ale
z Kravař na panstvích Štramberk, Rožnov a polovici panství Starý
již jeho předchůdci, například anglický kněz Jan Viclef a domácí
Jičín a města Nového Jičína, poručník nezletilého Beneše z Kravař
kazatelé Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova
na panstvích Fulnek a Bílovec a poručník nezletilého Jiřího Lacka
a Tomáš Štítný ze Štítného a také samotná církevní hierarchie
ze Šternberka na panství Odry.
v takzvaném koncilním hnutí.
Jako dočasný pán na panství Štramberk udělil tomuto městu
Po koncilu v Pise v roce 1409 to byl zejména koncil v Kostnici
a všem vesnicím panství v roce 1411 – zřejmě pod Husovým vlivem
na břehu Bodamského jezera v Německu, jenž s pomocí římského
– právo odúmrti. Přesněji, vzdal se práva odúmrti ve prospěch
a uherského krále Zikmunda Lucemburského skutečně odstranil
poddaných. Lacek z Kravař rovněž organizoval protesty zprvu
trojpapežství Řehoře XII. v Římě, Benedikta XIII. v Avignonu
moravské šlechty proti Husovu uvěznění a za veřejné slyšení ve
a Jana XXIII. a znovu sjednotil církev pod nově zvoleným papežem
Velkém Meziříčí 13. února 1415 a v Brně 8. května, dále české
Martinem V. (1417–1431).
a moravské šlechty v Praze 12. května. V Praze pak 2. září
Současně ovšem tento koncil odsoudil reformní učení Mistra
téhož roku inicioval protest proti Husovu upálení, který zpečetilo
Jana Husa, volající po církvi, která jedná v souladu s božím záko452 šlechticů.
nem, nebaží po majetku a penězích a odmítá moc všem církevním
Lacek z Kravař, zprvu straník a rádce markrabího Jošta Lucemi světským hodnostářům žijícím ve smrtelném hříchu. Za takový
burského, od roku 1407 nejvyšší purkrabí a nejvyšší hofmistr na
hřích považoval vedení útočné války, schvalování zabíjení a loudvoře českého krále Václava IV., od roku 1408 navštěvoval kázání
pežení, svatokupectví spočívající v kupování církevních úřadů,
Mistra Jana Husa v Betlémské kapli. Několikrát se ho zastal v polimnohoobročnictví, lichvu, hazardní hry v kostky a vrchcáby, tance
tických jednáních na českém zemském soudě. Jako moravský
a vybírání mimořádných dávek od poddaných – takzvané šacování,
zemský hejtman od roku 1411 až do smrti v prosinci 1416 na svých
braní odúmrti, odpustky a podobně.
rozsáhlých statcích podporoval reformní názory a později husitské
Jan Hus stejně jako Jan Viklef podporoval panovníkovy zásahy
kněze podávající od roku 1415 pod obojí způsobou chléb a víno.
proti šlechtickému majetku, ale stejně tak usiloval o zlepšení celé
Zmíněný šlechtic tak možná nechtěně přispěl k prvnímu zorganitehdejší feudální společnosti, jakoby o spravedlivější feudalismus.
zování předobrazu pozdější husitské strany v České koruně.
Obratem k bibli a původnímu stavu chudé Kristovy církve Jan Hus
v první evropské reformaci – husitství – předznamenal druhou
Pro připomenutí událostí roku 1415 pořádá Muzeum
reformaci Martina Luthera a Jeana Kalvína v 16. století. Ve spise
Novojičínska ve spolupráci s Husitským muzeem
O církvi (De eclesia) Hus rozvinul Viclefovy myšlenky a vyložil bibli
v Táboře putovní výstavu s názvem Jan Hus roku 1415
na základě rozumu a morálního svědomí. Zpochybnil tím existenci
a 600 let poté. Do 31. července probíhá v Památníku
katolické hierarchie, zároveň přiznal pouze podmíněnou moc světJana Amose Komenského ve Fulneku, od 4. srpna
ským vrchnostem.
do 31. října ji mohou zhlédnout návštěvníci ŽerotínV souvislosti s odkazem Mistra Jana Husa na Novojičínsku lze
ského zámku v Novém Jičíně, od 4. listopadu do
připomenout, že na jeho obranu před těžkým vězením a posléze
16. prosince se představí v obřadní síni Obecního
proti jeho upálení několikrát vystoupil významný moravský šlechtic,
nejvyšší purkrabí pražský, nejvyšší hofmistr a moravský zemský
úřadu v Hodslavicích.
hejtman Lacek z Kravař na Helfštejně, poručník nezletilého Jana
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Náš rodák stavitelem ve Vídni
Radek Polách

Prodejní a obytný dům Augusta Hückla ve Vídni (1882).
Foto: Österreichische Nationalbibliothek

Novému Jičínu se v minulosti – nikoliv bezdůvodně – přezdívalo
„Malá Vídeň“. Těsné spojení s hlavní metropolí podunajské monarchie dodnes stvrzují vazby na významné osobnosti a jejich díla.
Jednou z nich byl i slavný vídeňský architekt Otto Thienemann
(*1827 – †1905), který v našem městě realizoval projekty Krajského soudu (nyní městský úřad), Německého spolkového domu

(Beskydské
divadlo),
Chlapecké
obecné
a měšťanské školy
a vyšší reálky (Základní
škola Tyršova), domu
Anny Riedlové, vily Karla
Zeisbergera a dvou nádherných vil Johanna
a Augusta Hücklových.
Málokdo však dnes ví,
že posledně jmenovaný
představitel kloboučnické
podnikatelské
rodiny
August Hückel (*1838 –
†1917) měl titul c. k. vyšší
inženýr a podílel se na
realizaci další velkolepé
stavby právě ve Vídni. Na
nároží ulic Salzgries
a Heinrichsgasse v historickém centru Vídně
August Hückel.
začala v dubnu roku 1881
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín stavba pětipodlažního
nárožního domu, jehož
projektování se ujali architekti Heinrich Claus (*1835 – †1892) a Josef Gross (*1828 – †1891)
ve spolupráci s Augustem Hücklem.
Stavební společnost Antona Wasserburgera v květnu následujícího roku dokončila monumentální stavbu v novohistorickém
stylu, jež měla sloužit jako obchodní a obytný dům firmy Augusta
Hückla. Jeho architektura v některých detailech připomíná Hücklovy vily a je docela možné, že August Hückel se podílel i na jejich
projektování.
Ve vídeňském domě působilo několik obchodních firem, jako
byly M. Popper & Co., Kann & Weiss a další. Investování fi nančních prostředků se jistě vyplatilo. Stavba však hodně ztratila
na významu po první světové válce, kdy se rozpadlo Rakousko-Uhersko. Novými hranicemi se zpřetrhaly a narušily hospodářské
a komunikační vazby s těžištěm středoevropského obchodu.
Dům Augusta Hückla ale ve Vídni stojí dodnes. Sídlí v něm
Schweizer Pension.

Téma přednášky: Eduard Veith
Karel Chobot
Dlouho plánovaná přednáška a beseda známé evropské kunsthistoričky Marie Mžykové nad její knihou Eduard Veith – Sny
o štěstí proběhla čtvrtého června v klubových místnostech na
baště městského opevnění.
Autorka svým poutavým vyprávěním zasvětila novojičínskou
veřejnost a členy Klubu rodáků a přátel města do procesu vzniku
publikace, kterou klub vydal za finančního přispění města ve
výročním roce 2013. Nesmírně zajímavý byl její názor na Nový
Jičín: „Krásné město. Škoda jen, že necháváte chátrat Hücklovy
vily, které by se s pomocí evropských fondů daly využít jako
pamětní místo na skvělé rodáky z Nového Jičína a okolí,“
uvedla Mžyková.
Besedy se zúčastnily také další osobnosti, které se na vzniku
publikace podílely – ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková, překladatelé Karel Gold a Zora Kudělková, autoři jazykových úprav Karel Chobot a Lenka Chobotová a výkonný
redaktor Pavel Wessely. Vzpomenut byl i nepřítomný grafik Petr
Foltera, neboť díky jeho tvůrčí úpravě má kniha velký ohlas doma
i v zahraničí.

Novojičínský zpravodaj

Marie Mžyková podepisuje knihu svým spolupracovníkům.
Foto: Pavel Wessely
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Divadelní dílna plná zážitků

Vystavují v Ludwigsburgu
Marie Machková, tisková mluvčí
Výstavu děl současných českých a německých umělců otevřeli
v Uměleckém centru Karlskaserne v partnerském městě Ludwigsburgu. Nový Jičín na ní reprezentují mladí výtvarníci Jakub Merta
a Martin Vlček.
„Výstava se jmenuje Prameny a pořádající Umělecká škola Labyrinth chce jejím prostřednictvím zahájit dialog mezi oběma kulturami.
Nosnou myšlenkou je uvědomění si používání materiálů, které nám
dává příroda, a nakládání s energiemi. Nejen pro oba umělce bylo
velkou ctí stát se součástí této výstavy,“ řekla vedoucí odboru školství
Oldřiška Navrátilová, která výstavu navštívila.

Prázdninové čtvrtky v knihovně
Devatenáctá Divadelní dílna v magickém Kamenném divadle
na Skalkách nabídla dětem zajímavá představení i možnost tvorby
loutek a historických tisků. Rodiče mohli využít nabídky
C. a K. polní pražírny kávy. Text: Petr Orság, foto: Jiří Macíček

Dechovka hrála v Kremnici
Dušan Schwán

Foto: archiv dechového orchestru

Městský dechový orchestr z Nového Jičína koncertoval v Kremnici na oslavách stého padesátého výročí založení tamního dechového orchestru Minciar a na pětadvacátém ročníku festivalu
dechových hudeb. V partnerském slovenském městě představil
program sestavený jen z českých skladeb. Vystoupení orchestru
s kapelníkem Vlastimilem Chlapíkem i zpěv Renaty Heraltové
a Marie Dohnalové ocenilo publikum bouřlivým potleskem.

Klub rodáků a přátel města
Zveme naše členy a příznivce
na besedu Ervín Bártek, první
čestný občan města Nového Jičína po roce 1990, pedagog, dirigent, skladatel, život a dílo, která
se uskuteční ve čtvrtek 2. července v 16.30 hodin v klubových
prostorách na baště městského opevnění. Po promítnutí filmového
záznamu s Ervínem Bártkem, od jehož náhlého úmrtí uplyne právě
v tento den patnáct let, budou besedovat a vzpomínat Jaroslav
a Marie Bělíkovi, Pavel Wessely a Karel Chobot. Ve středu 22. července v 16.30 hod. se na stejném místě uskuteční přednáška
architekta Zdeňka Trefila Povídání o moderní architektuře. Zároveň
platí letní besedování členů před klubovými místnostmi každou
středu od 15.00 hodin.
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Beáta Plášilová
Městská knihovna připravila pro děti prázdninový program. Každý
čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin bude pořádat vzdělávací nebo
zábavný program na vybrané téma, které představí zajímaví hosté.
9. července – Prázdniny bezpečně (strážníci městské policie
poradí, jak se chovat v městském provozu, přírodě, u vody, na
hřišti, doma nebo na táboře)
16. července – Znáš své město? (beseda Pavla Wesseleho
o novojičínských památkách, spojená s prohlídkou výstavy, soutěžním kvízem a videoprojekcí na „Staré baště“)
23. července – Zumba s Vendou (taneční lekce s Vendulou
Pavlicovou. Za příznivého počasí tančíme v zahradě knihovny)
13. srpna – Tvořivé dopoledne (s Radkou Režnou Kubicovou
se přesvědčíte, že ze všeho lze něco vyrobit – tašku ze starého
trička, praktické pouzdro na sluchátka do uší i dekorační ozdobu
na zavěšení)
20. srpna – Afrika známá i neznámá (vyprávění o životě dětí
v Africe. O své dojmy z dobrovolnické cesty po africkém kontinentu
se podělí Lukáš Zavadil. Beseda spojená s videoprojekcí)
27. srpna – Trénování paměti (hry a kvízy, u kterých se děti
zabaví a zároveň se budou učit trénovat paměť. Praktické rady,
jak zlepšit soustředění a učení, jim zábavnou formou poskytne
Martina Burianová)
Akce jsou určeny pro děti od 7 do 13 let, doprovod dospělých
je možný. Vstup je zdarma. Zájemci o konkrétní akci se mohou přihlásit u Radky Grofové v oddělení pro děti a mládež, telefon
556 785 174. Další informace najdete na plakátcích a na
www.knihovnanj.cz.

Letní provoz knihovny
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny
Půjčovní doba v městské knihovně bude od 1. července do
31. srpna následující:
Oddělení pro dospělé čtenáře a areál dětského hřiště – pondělí
a čtvrtek od 8.00 do 18.00 hod., úterý, středa a pátek od 8.00 do
16.00 hod.
Oddělení pro děti a mládež – každý pracovní den od 8.30 do
11.00 a od 12.00 do 15.00 hod.
Z důvodu čerpání dovolené bude městská knihovna včetně areálu
dětského hřiště od 27. července do 7. srpna pro veřejnost uzavřena.

Pozvánka
• Prázdninový Novojičínský jarmark
Masarykovo náměstí bude v pátek 10. července dějištěm prázdninového Novojičínského jarmarku. Návštěvníci budou moci
nakoupit cukrovinky, perníčky, trdelníky, šperky, bižuterii a suvenýry
z keramiky, dřeva a dalších materiálů. V doprovodném programu
vystoupí Novojičínská dechovka.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
PŘEDPLATNÉ 2015/2016
Skupina A
Friedrich Dürrenmatt: PLAY STRINDBERG – Divadlo Metro Praha
Christopher Hampton: ÚPLNÉ ZATMĚNÍ – Městské divadlo Mladá Boleslav
David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ – Divadlo Pod Palmovkou Praha
Franz Lehár: VESELÁ VDOVA (opereta) – Slezské divadlo Opava
Petr Iljič Čajkovskij: LOUSKÁČEK (balet) – Moravské divadlo Olomouc
Bedřich Smetana: HUBIČKA (opera) – Moravské divadlo Olomouc
Skupina B
Guy de Maupassant, Daniel Špinar: MILÁČEK – Městské divadlo Kladno
Valeria Schulczová, Roman Olekšák: LENI – Divadlo V Řeznické Praha
David Drábek: VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA – Klicperovo divadlo Hradec Králové
Rodolfo Sonego, Renato Giordano: VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM – Agentura
Harlekýn Praha
Stanislav Štepka: JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO ROKOCH – Radošinské
naivné divadlo Bratislava
Skupina D
Michaela Doleželová a Roman Vencl: ANI ZA MILIÓN – Štúdio L + S Bratislava
Martin Vačkář, Ondřej Havelka: ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
– Městské divadlo Mladá Boleslav
Michele Riml: SEX PRO POKROČILÉ – Studio DVA Praha
Nikolaj Vasiljevič Gogol, Hana Burešová, Štěpán Otčenášek: MRTVÉ
DUŠE – Městské divadlo Brno
Zoltán Egressy: POSTAVEN(I)Í MIMO HRU – Divadlo Radka Brzobohatého
Praha
Skupina P
Tomasz Jachimek: KOLEGA MELA GIBSONA – Divadelní spolek Frída
Brno
Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière: JMÉNO – Divadlo Verze
Praha
Patrik Hartl: HOVORY O ŠTĚSTÍ – Studio DVA Praha
Mark Haddon, Simon Stephens: PODIVNÝ PŘÍBĚH SE PSEM – Divadlo
Kalich Praha
Skupina S
David Mamet: LISTOPAD – Divadlo ABC Praha
Milan Kopecký: DÁMY Z ANIANE – Divadlo Palace Praha
Pam Valentine: MEZI NEBEM A ZEMÍ – Východočeské divadlo Pardubice
MUZIKÁLOVÝ KONCERT – Sólisté Městského divadla Brno
Lionel Goldstein: PAN HALPERN A PAN JOHNSON – Divadlo Ungelt
Praha
Kruh přátel hudby
SILESIAN TOUR 2015
VILÉM VEVERKA – hoboj, IVO KAHÁNEK – klavír
JIŘÍ BÁRTA – violoncello, TEREZIE FIALOVÁ – klavír
ALTISSIMO SAXQUARTET
ELIŠKA BALABÁNOVÁ – kytara, ELLEN VELÍŠKOVÁ – cembalo
SMETANOVO TRIO
ZUZANA LAPČÍKOVÁ TRIO
JANÁČKOVA FILHARMONIE Ostrava
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Komorní mužský pěvecký sbor s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem.
Skupina Čtyřlístek (děti mladšího školního věku)
Josef Lada, David Vacke: NEZBEDNÁ POHÁDKA – Slovácké divadlo
Uherské Hradiště
Perrault, Sopuch, Toman: KOCOUR V BOTÁCH – Divadlo Polárka Brno
Ludvík Aškenazy: ŠTĚDRÝ DEN MALÉHO JAKUBA – Divadlo loutek
Ostrava
Vlastimil Peška: KRKONOŠSKÉ POHÁDKY – Divadlo Radost Brno
Skupina Rolnička (děti předškolního věku)
Jiří Vyšohlíd a kol.: ŠTĚNĚ, NEBO ŠPENÁT – Divadlo Drak Hradec Králové
Vít Peřina a kol.: O BERÁNKOVI, KTERÝ SPADL Z NEBE – Naivní divadlo
Liberec
Pavel Polák: TŘI PRASÁTKA – Scéna Bajka Český Těšín
VLASTIMIL PEŠKA: JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI! ANEB POHÁDKY
Z MUZEA – Divadlo Radost Brno
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Informace pro předplatitele: Prodej předplatného a příjem nových
přihlášek probíhá v pokladně divadla. Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa do 3. července, kdy je nutné rezervaci potvrdit
a uhradit. Po tomto datu budou neuhrazená místa nabídnuta dalším
zájemcům. Pokladna bude od 4. července do 17. srpna 2015 uzavřena,
prodej předplatného bude pokračovat od 18. srpna. Uzávěrka předplatného bude 11. září 2015.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz

■ Úterý 7. července – středa 8. července v 17.00 hod. • 3D dabing
■ Čtvrtek 9. července v 17.00 hod. • 2D dabing • JURSKÝ SVĚT •
Pokračování trilogie Jurský park – genetičtí inženýři uměle vytvoří ještě
většího a nebezpečnějšího tvora. Ten se ale vymkne kontrole. Dobrodružný. Přístupné bez omezení, 125 min.
■ Úterý 7. července – středa 8. července ve 20.00 hod. • ŽIVOT JE
ŽIVOT • Ondřej Vetchý a Simona Stašová řeší milostné a životní eskapády
svých tří dcer, ale především své vlastní. Komedie. Do 12 let nevhodné,
95 min.
■ Pátek 10. července – sobota 11. července v 17.30 hod. • SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU • Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně
našla cestu na filmové plátno. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 84 min., dabing.
■ Čtvrtek 9. července ve 20.00 hod. • 3D
■ Pátek 10. července – sobota 11. července ve 20.00 hod. • 2D
■ Neděle 12. července v 17.00 hod. • 2D
■ Neděle 12. července ve 20.00 hod. • 3D • TERMINÁTOR GENISYS
• Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který se
znovu pokouší zabít jejich vůdce Johna Connora. Akční/sci-fi/thriller.
Do 12 let nevhodné, 126 min., titulky.
■ Pondělí 13. července – středa 15. července v 17.30 hod. • MIMONI
• Po celý svůj dlouhý vývoj sloužili nejhorším zloduchům v dějinách.
Potom se to ale nějak zvrtlo. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení,
91 min., dabing.
■ Pondělí 13. července – středa 15. července ve 20.00 hod. •
EX MACHINA • Dva muži a dívka tvoří součást neobvyklého vztahového
trojúhelníku v laboratorním komplexu skrytém v srdci aljašské divočiny.
Sci-fi/thriller. Do 15 let nepřístupné, 108 min., titulky.
■ Čtvrtek 16. července – pátek 17. července v 17.30 hod. • 3D dabing
■ Sobota 18. července v 17.30 hod. • 2D dabing
■ Neděle 19. července ve 20.00 hod. • 2D titulky • ANT-MAN • Filmová
adaptace nejkurioznějšího člena týmu Avengers – podvodníka Scotta
Langa, jenž dokáže pomocí speciálního obleku měnit svou velikost.
Akční/ sci-fi. Přístupné bez omezení, 105 min.
■ Čtvrtek 16. července – sobota 18. července ve 20.00 hod.
■ Neděle 19. července v 17.30 hod. • BEZ KALHOT XXL • Mike ukončil
vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny
Králové Tampy se chystají hodit ručník do ringu. Komedie. 115 min.,
titulky.
■ Pondělí 20. července – středa 22. července v 17.30 hod. • DOMÁCÍ
PÉČE • Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) z jihomoravského venkova začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu
snad i sebe samu. Komedie. Přístupné bez omezení, 92 min.
■ Pondělí 20. července ve 20.00 hod. • 3D titulky
■ Úterý 21. července – středa 22. července ve 20.00 hod. • 2D titulky
• TERMINÁTOR GENISYS • Anotace viz výše.
■ Čtvrtek 23. července – pátek 24. července v 17.30 hod.
■ Sobota 25. července – pondělí 27. července ve 20.00 hod. • PAPÍROVÁ MĚSTA • Trochu bojácný kluk Quentin je pravidelným svědkem
neuvěřitelných dobrodružství a také tajným ctitelem nespoutané sousedky Margo. Romantický/drama. Do 12 let nevhodné, titulky.
■ Čtvrtek 23. července ve 20.00 hod. • 2D titulky
■ Pátek 24. července ve 20.00 hod. • 3D dabing • ANT-MAN • Anotace
viz výše.
■ Sobota 25. července – pondělí 27. července v 17.30 hod. • 2D
■ Úterý 28. července – středa 29. července v 17.30 hod. • 3D
■ Sobota 1. srpna – neděle 2. srpna v 17.30 hod. • 2D • V HLAVĚ •
Dospívání může být komplikované. Pro jedenáctiletou Riley, která se
musí s rodinou přestěhovat z amerického Středozápadu do San Franciska, to platí dvojnásob. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení,
102 min., dabing.
■ Úterý 28. července – středa 29. července ve 20.00 hod. • BEZ KALHOT XXL • Anotace viz výše.
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■ Středa 29. července ve 13.00 hod. • CO JSME KOMU UDĚLALI •
Bio Senior • Verneuilovi, provinční milovníci staré dobré Francie a silně
věřící katolíci, si byli jistí, že se jejich čtyři nádherné inteligentní dcery
provdají za výjimečné muže. Komedie. Do 12 let nevhodné, 97 min.,
dabing.
■ Čtvrtek 30. července – pátek 31. července v 17.00 hod.
■ Čtvrtek 30. července – neděle 2. srpna ve 20.00 hod. • MISSION:
IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ • Ethan Hunt (Tom Cruise) je zvyklý
vyrážet na mise, jejichž úspěšné splnění je nemožné. Státním úředníkům
se ale zajídají neortodoxní pracovní metody jeho tajné vládní služby.
Akční thriller. Do 12 let nevhodné, titulky.

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.
■ 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.: 556 701 853,
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.

■ Pátek 10. července ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • VOTCHI
& MADE IN 60’S • Moderní i poctivý rock šedesátých let!
■ Neděle 12. července v 16.00 hod. – Zahrada Nové Slunce • DECHOVÝ ORCHESTR BORŠIČANKA ANTONÍNA KONÍČKA • Odpoledne
nejen pro seniory.
■ Pátek 17. července ve 21.00 hod – Masarykovo náměstí •
KO.MIX.X1 – FIRE SHOW • Cyberpunková performance inspirovaná
„komixem“ Káji Saudka a Miloše Macourka Muriel & Andělé a Muriel &
Oranžová smrt.
■ Sobota 25. července v 18.00 hod. – Amfiteátr Skalky • JIČÍNFEST
& HENTAI CORPORATION & SALAMANDRA • Přehlídka kapel z okresu
Nový Jičín.
■ Pátek 31. července ve 20.00 hod. – Amfiteátr Skalky • ARAKAIN
& LUCIE BÍLÁ • XXXIII. Open Air 2015.
KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015–2016
Jazyky
Angličtina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Němčina pro dospělé – 1., 2., 3. a 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Italština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Španělština pro dospělé – 1. a 2. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Francouzština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Nově
Netradiční výtvarný ateliér
(12 lekcí po 2 hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz fotografování pro začátečníky
(10 lekcí po třech hodinách, jedna lekce týdně)
Něco navíc
Kurz znakového jazyka pro začátečníky
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz znakového jazyka pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
Kurz hry na kytaru
(28 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně)
Kurz psychoher
(12 lekcí po dvou hodinách, jedna lekce týdně)
Informace a přihlášky na výše uvedených kontaktech, na telefonu
733 165 448 a e-mailu domitrova@mksnj.cz.

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:
■ Středa 1. července – čtvrtek 30. července – galerie Návštěvnického
centra • POSTŘEHY • Výstava fotografií Vladana Máchy. Vernisáž
1. července v 17.00 hod.
■ Do neděle 30. srpna – expozice Návštěvnického centra • HOSPODY, HOTELY, PIVOVARY A LIHOVARY V NOVÉM JIČÍNĚ NA DOBOVÝCH DOKUMENTECH • Ze sbírky Ivana Bartoně.

■ Úterý 2. června – pátek 26. června – Výstavní síň Stará pošta •
POSTAVY ANTICKÝCH MÝTŮ • Olejomalby Renaty Svobodové.
Akce:
■ Pátek 3. července ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • O5 A RADEČEK • Pop-rock z Jeseníků.
■ Sobota 4. července ve 20.00 hod. – Amfiteátr Skalky • KISSMISE
2015 • Taneční party pod širým nebem s moderátory rádia Kiss Morava.
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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

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Červenec 2015

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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Seriozní půjčka
pro občany Novojičínska

do 120 000 Kč
pro klienty
s pravidelným
měsíčním příjmem.
Telefon:

732 170 454
Novojičínský zpravodaj vydává Městský úřad Nový Jičín
základní informace:
Náklad:
Distribuce:

10 900 ks (16 stran)
do všech domácností v Novém
Jičíně, včetně částí města:
Straník, Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina
Barevnost:
plnobarevně
Periodicita:
měsíčník (12 vydání do roka)
Uzávěrka:
vždy 15. předcházejícího měsíce
tel.: 545 240 117; mob.: 777 367 085; e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Kavárna a Penzion U Dubu
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín

Zveme vás k návštěvě naší nekuřácké kavárny

a nově otevřené infrasauny pro 3 osoby
Tel.: +420 773 134 987
www.penzion-udubu.cz
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Mladým plavcům Brno svědčilo

Sport Fest měl bohatý program

Vlastimír Perna

Pavel Sedlář

Čtyři chlapci a dívka ze zdejšího Plaveckého klubu se o prvním
červnovém víkendu představili na letním mistrovství republiky staršího žactva. V padesátimetrovém bazénu v Brně bojovalo o medaile
přes tři sta nejlepších plavkyň a plavců.
Největší naděje na zisk cenného kovu měl Josef Kratochvíl. Přestože se kvůli nemoci nemohl zúčastnit krajských přeborů, dokázal
se za dva týdny dostat do slušné formy. Nakonec to také cinklo –
stal se mistrem republiky v závodech na padesát a sto metrů volným
způsobem, na dvoustovce přidal bronzovou medaili.
Stříbro z nejkratšího závodu volným způsobem a bronz z „polohovky“ přivezla také chlapecká štafeta. Kromě Kratochvíla v ní
startovali Alex Biskup, Peter Jaroň a Jan Sazovský. Jediná dívka
v týmu – Marie Skopalová – startovala v pěti disciplínách. Na medaili
sice nedosáhla, ale pokaždé se prosadila mezi sedm nejlepších.

Masarykovo náměstí žilo třináctého června sportem. První ročník
Sport Festu nabídl kromě tradičního streetballu, který se konal již
podevatenácté, zápolení i v jiných sportech. Na jednom hřišti se odehrál turnaj ve street handballu, v přilehlých uličkách probíhaly běžecké
a cyklistické závody. Cyklistická trasa vedla také Žerotínským
zámkem. Na své si přišli vyznavači posilování, na které čekal kruhový
trénink nazvaný Fit games. Doprovodný program vyplnili discgolfisté,
skupina zábavného skákání přes švihadla Between a mažoretky ze
Starého Jičína. Sport festu se zúčastnilo dvě stě padesát aktivních
sportovců.

Čtyři kovy pro discgolfisty

In-line hokej slaví úspěchy
Zbyněk Kubičík
V první polovině června se v argentinském Rosariu uskutečnilo
mistrovství světa juniorů v in-line hokeji. Česko na něm reprezentovali
hráči novojičínského klubu Vít Christov a Jan Zahradníček. Naši prošli
turnajem bez jediné porážky a vezou zlaté medaile! Oba hráči patřili
ke klíčovým postavám českého výběru. Potvrzuje to i jejich přínos ve
finále, v němž při vítězství 2:0 nad Francií na oba góly nahrával Jan
Zahradníček a Vít Christov dokonce vsítil úvodní zlatou trefu!
Nový Jičín, který je extraligovým nováčkem, dokázal v posledním
kole základní části postoupit do play off. Ve vyřazovacích soubojích
ho čekal tradiční klub IHC Devils Zlín v čele s hokejovým reprezentantem
Petrem Zámorským. Vítězství novojičínského celku posunulo klubové
milníky, výhra 6:5 znamená historický úspěch. Přitom pro Zlín to bylo
stejně důležité utkání. Hráči věděli, že vítěz bude účastníkem play off,
poraženého čekalo play out a záchrana extraligové příslušnosti.

Zimák neslouží jen hokeji
Lubomír Furmánek

Mistrovství republiky v discgolfu se o druhém červnovém víkendu
konalo na hřišti s jednadvaceti jamkami v Dymníku u Rumburku.
Novojičínský klub Moravian Gators na něm reprezentovalo sedm
hráčů. Nejlépe si vedl junior Jakub Knápek, jenž vybojoval mistrovský
titul, druhý v pořadí skončil jeho klubový kolega František Trenz.
Závod žen byl napínavý až do úplného konce a jediná novojičínská
zástupkyně Petra Javorková (na snímku) si z něj odvezla rovněž stříbrnou medaili. Čtvrtý cenný kov přidal Přemysl Novák za třetí místo
v kategorii Open.
Text: Petra Javorková, foto: David Průcha

Kuželna hostila turnaje
Iva Volná, předsedkyně oddílu kuželek
Další z oblíbených turnajů pro neregistrované hráče se uskutečnil
ve zdejší kuželně. Zúčastnilo se ho dvaadvacet tříčlenných družstev.
Z nich pouze hráči vítězného Orla Lichnov dokázali srazit v součtu
více než sedm set kuželek.
Soutěži jednotlivců dominoval Lukáš Dadák před Tomášem
Navrátilem a Pavlem Madeckým, mezi ženami si nejlépe vedla
Petra Šenková před Věroslavou Madeckou a Adélou Šenkovou.
Mládežnickou kategorii ovládli bratři Marcel a Martin Pavičové,
mezi něž se vklínil Martin Gabriel.
Kuželna hostila také turnaj v tandemu. Své síly změřilo šestatřicet dvojic z osmi českých a slovenských oddílů. Pohár pro vítěze
si odnesla domácí dvojice Michal Pavič – Libor Jurečka. Druhé
místo obsadili reprezentanti MŽ Sigma Olomouc, třetí skončili
zástupci TJ Sokol Bohumín.
Podrobné výsledky a další zajímavé informace najdete na
www.kuzelkynj.cz.

Novojičínský zpravodaj

Krátkou, ale mimořádně nabitou letní sezonu má za sebou zdejší
zimní stadion. Po rozpuštění ledu ho prozářila oranžově modrá inline plocha, kterou využíval místní klub in-line hokeje k tréninkům
i zápasům. Kromě extraligového týmu mužů zde své soutěže hráli
junioři a amatéři z „horské“ ligy.
Příznivců in-line bruslení přibývá, a proto jsme plochu nabídli
také veřejnosti. Nadšenci ji mohli využívat prakticky denně – v době,
kdy nebyla právě obsazena pronájmem. Mimo to na ní trénovali
nebo hráli mládežnické celky hokejového klubu, florbalisté a badmintonisté.
Školáci se tady sešli na vyhlášení Poháru starosty a k Olympiádě
Základní školy Tyršova. Příznivci drum and bassu se sem sjeli ze
širokého okolí na festival Let it roll. Pod střechou zimního stadionu
se konaly Podbeskydský autosalon, Novojičínský veletrh a unikátní
veletrh sportu a volného času Aktivity Expo.
Zimní stadion už dávno neslouží jen lednímu hokeji, stal se
sportovně-společenským centrem. Během letní sezony sem
zavítalo pětadvacet tisíc návštěvníků. V červenci se ale na hrací
plochu opět vrátí led. Vedle krasobruslařek z Islandu a Slovenska,
které přijedou do našeho města na letní soustředění, ho budou
využívat také místní děti, jež se mohou přihlásit na prázdninové
hokejové a krasobruslařské kurzy. Sledujte proto náš web
www.zimaknj.cz.

Sportovní pozvánka
• Za discgolfem na Bochetu!
Turnaj pro širokou veřejnost pořádá místní discgolfový klub
Moravian Gators v sobotu 1. srpna v 8.30 hodin na discgolfovém
hřišti Bocheta. Startovné bude 70 korun. Registrace a bližší informace najdete na webových stránkách www.discgolf.cz.
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Fotosoutěž čtenářů – 52. kolo
Věžičky Žerotínského zámku jsou jedním z oblíbených námětů každého, kdo prochází Novým Jičínem s fotoaparátem. V tomto kole
se to opět potvrdilo. Stále čekám na jisté nové záběry, které se v našem městě nyní nabízejí. Asi mi nezbývá, než pořídit si je pro příští
vydání sám…
1. místo získává Aleš Jašek, který přesvědčil větší část hodnotitelů, že neotřelý záběr lze nalézt i v louži po dešti.
2. místo patří Petru Lenartovi, jemuž rozevláté mraky dotvářejí pečlivě vybraný záběr z jižní historické části města.
3. místo získávají dva autoři – Jakub Hajný a Jiří Pončík. Na jejich snímcích hraje hlavní roli známé dvojvěží Žerotínského zámku, byť
pokaždé jinak.
Pavel Wessely

1. místo: Aleš Jašek

2. místo: Petr Lenart

3. místo: Jakub Hajný

3. místo: Jiří Pončík

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. července ve 12.00 hodin.
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 7/2015 vyšlo 26. 6. 2015, distribuce 30. 6.–2. 7. 2015. V případě
problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237. Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212. Redakční rada:
J. Dvořák, M. Machková, K. Chobot, P. Orság, P. Wessely, M. Jakůbek, R. Polách, S. Dvořáčková, P. Bártek. Vydavatel: město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Inzerce: G. Vyskočilová, tel.: 777 367 085, e-mail: g.vyskocilova@samab.cz. Tisk: SAMAB PRESS
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