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Vítání prázdnin přesídlilo z amfiteátru na náměstí
Poslední den školního roku proběhlo v našem městě tradiční Vítání prázdnin. Letos poprvé se jeho program přesunul
z amfiteátru na Skalkách na Masarykovo náměstí. „Byl to správný krok, návštěvnost byla vynikající. Workshopy, taneční
vystoupení, ukázky žonglování, balonková školka i koncerty Elis, Voxela a Light & Love měly obrovský úspěch,“ zhodnotila
vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřiška Navrátilová.
Text Marie Machková, foto Lenka Malinová, další snímky najdete na straně 6.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v polovině července začaly stavební
práce na Komenského ulici. Změna
dopravního režimu a nové přechody mají
zvýšit bezpečnost dětí, které docházejí
do zdejších škol. Projekt Bezpečně do
škol jsme spustili na sklonku roku 2013.
Od té doby jsme za 400 tisíc korun
nechali vybudovat nový přechod pro
chodce u zemědělské školy v Žilině,
nasvítit přechod u Střediska volného času Fokus, ve fázi projektu
je přechod u mateřské školy v Bludovicích. Toto místo by mělo být
osazeno semafory, přičemž náklady na realizaci odhadujeme na
800 tisíc korun.
Na konci loňského roku prošla rekonstrukcí křižovatka ulic Tyršova,
Divadelní a Lidická. Byla velmi rozlehlá, její původní dispoziční řešení
nevyhovovalo účastníkům silničního provozu ani dopravní policii.
Stavební práce přišly na 1,4 milionu korun.
Také letos pokračujeme v projektech na podporu zvýšení bezpečnosti účastníků dopravy v našem městě. Na jaře jsme postavili
nový přechod pro chodce před nemocnicí, doplněný dělicím ostrůvkem, světlem a bezpečnostními prvky pro nevidomé. Stál 521 tisíc
korun, z toho 60 tisíc korun se podařilo získat z programu Oranžový
přechod, vyhlášeného Nadací ČEZ.
Jak jsem se zmínil v úvodu, v současné době probíhá přestavba
Komenského ulice. Ta je už nyní od křižovatky s ulicí Msgr. Šrámka
po Hoblíkovu ulici jednosměrná. Pro cyklisty ale bude obousměrný
provoz zachován. Před budovami základních škol Komenského 66
a Komenského 68 vzniknou dva nové přechody pro chodce, jež
budou nasvětleny a doplněny zpomalovacími kovovými polštáři.
Ve slepé části Žižkovy ulice, která je dělicí čárou mezi školami,
bude zákaz vjezdu a místo pro přecházení. Za podstatné považuji,
že se do přeměny uvedené lokality kromě odborníků zapojila i veřejnost, zejména žáci škol na Komenského ulici a jejich rodiče. Do
dotazníkového šetření, které jsme provedli ve spolupráci s Nadací
Partnerství, se zapojilo přes 780 respondentů. Trvalé značky by měly
nahradit dočasné dopravní řešení do začátku školního roku. Náklady
na stavbu přesáhnou milion korun.
Vážení spoluobčané, mohu vás ujistit, že v projektech, zajišťujících
bezpečnost účastníků dopravního provozu v Novém Jičíně, budeme
pokračovat i v dalších letech.
Jaroslav Dvořák
Poznámka redakce: Více informací o projektu Bezpečně do škol
najdete na www.facebook.cz/zdravemestonovyjicin.

Mezinárodní úspěch Tyršovky

Kateřina Drgová, Adéla Mičková, Sára Červená, Veronika Onderková, Natálie Papáková a Dominika Holaňová ze Základní školy
Tyršova postoupily do finále mezinárodní soutěže Frankofonní
píseň, jež proběhlo na konci června v Banské Bystrici. S písní Billy
od Céline Dion tam v konkurenci soutěžících ze čtyř zemí obsadily
třetí místo.
Text Mahulena Hermanová, foto archiv školy
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Ministryně navštívila město
Marie Machková, tisková mluvčí
Během své pracovní cesty po Moravskoslezském kraji zavítala
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová třicátého
června i do Nového Jičína. Navštívila zdejší dětský domov, Domov
Duha a také radnici. Na městském úřadu se setkala se zástupci
sociálních a charitních organizací a s vedením úřadu práce. Diskutovala s nimi hlavně o sociálním bydlení, financování poskytovatelů
sociálních služeb, vzdělávání pracovníků v pobytových službách,
úspěšnosti rekvalifikačních kurzů či veřejné službě.

Na radnici se ministryně setkala se zástupci sociálních organizací.
Foto: Marie Machková

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Třináctá schůze Rady města Nový Jičín 1. července 2015:
Rada města schválila záměr na prodej obchodního podílu ve společnosti TV Beskyd. Souhlasila s uzavřením smlouvy a umístěním
zařízení pro šíření Free WiFi hotspotu v oblasti Masarykova náměstí
na Staré poště (více v samostatném textu). Radní rovněž schválili
několik smluv – na opravu komunikací ve městě za téměř 1,5 milionu
korun, na opravu chodníkových těles za necelé dva miliony korun
a na veřejnou zakázku spočívající v regulaci otopného systému
v Základní škole a Mateřské škole Dlouhá za téměř milion korun.

Občanská statistika –
leden–červen 2015
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků – Nový Jičín
– Bernartice nad Odrou
– Hladké Životice
– Kunín
– Rybí
– Šenov u Nového Jičína
– Životice u Nového Jičína
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo

24 020
108
52
56
24
1
1
16
1
2
2
237
144
116

Nejstarší občan

Geryk František

14. 1. 1917

Nejstarší občanka

Pavelková Ludmila

18. 8. 1914
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Dáte hlas sběrným dvorům?

Město vyzývá: Zalévejte zeleň

Novojičínský zpravodaj

Marie Machková, tisková mluvčí

O titul Sběrný dvůr roku 2015 se ucházejí oba sběrné dvory v našem
městě – na Palackého a Propojovací ulici. Celostátní soutěž vyhlásil
kolektivní systém ASEKOL, který dává občanům příležitost hlasovat
o nejlepším areálu svého druhu.
Pokud se do hodnocení chcete zapojit i vy, vyhledejte na stránkách
www.sberne-dvory.cz ten, se kterým máte osobní zkušenost, a označte
jednou až pěti hvězdičkami šest kritérií: dostupnost a přístupnost
dvora, pořádek, otevírací dobu, ochotu obsluhy a rozsah odebíraných
komodit. Hlasovat můžete do 31. října.
Závěrečné vyhodnocení proběhne v listopadu. Kromě hlasování
veřejnosti pořadatel přihlédne k počtu odebíraných komodit a množství
elektrozařízení odevzdaných k recyklaci. Nejlepší sběrný dvůr ve městech s více než deseti tisíci obyvatel získá padesát tisíc korun. Vyhrát
ale mohou také hlasující občané. Po vyplnění registračního formuláře
budou automaticky zařazeni do jednoho ze dvou slosování. V každém
na výherce čekají tři powerbanky a dotykový mobilní telefon.

Zalejte strom či keř ve své ulici. S takovou prosbou se na občany
obrátila zdejší radnice. V době veder chce snížit riziko úhynu dřevin
a zároveň do péče o životní prostředí více vtáhnout veřejnost. Dlouhodobé sucho stromy likviduje. Pracovníci odboru životního prostředí
jich kvůli uschnutí museli letos nechat pokácet na pět desítek.
„Stromy jsou pro život ve městě nezbytné. Příznivě ovlivňují mikroklima, snižují prašnost, zvyšují vlhkost vzduchu a poskytují stín. V neposlední řadě zkrášlují prostředí. Dlouhodobá letní sucha je ohrožují,
proto občany žádáme, aby nám s péčí o zeleň pomohli,“ řekla Olga
Kubálková z odboru životního prostředí.
Úhyn stromů je nejvíce patrný na Bezručově a Sokolovské ulici
a v sídlišti Riegrova. Zasáhl hlavně stříbrné smrky, které mají mělké
kořeny. Už nyní ale začínají žloutnout a opadávat listy i na listnatých
stromech. „Přivítali bychom, kdyby si lidé cestou z domova naplnili
třeba PET láhev vodou a věnovali chvíli dřevinám v okolí svého bydliště.
Náklady na několik zálivek nejsou vysoké, ale hodnota jejich činu
bude obrovská,“ dodala Kubálková.
Stromy a keře by se měly zalévat ráno nebo večer, aby neutrpěly
teplotní šok. „Když se lidé do zalévání zapojí, budou si keřů a stromů
více vážit. Všem, kteří se k naší výzvě připojí, předem děkuji, neboť
kde se daří zeleni, tam se daří i lidem,“ doplnila Kubálková.

Na náměstí se zdarma připojíte

Naděžda Davidová, odbor životního prostředí

Nekrmte ptáky v létě!
Marie Machková, tisková mluvčí
Zdejší radnice nabízí bezplatné připojení k internetu prostřednictvím
nové Free WiFi sítě na Masarykově náměstí. Nová služba je určena
zejména turistům k vyhledávání informací. Doba připojení je časově
omezená, stejně jako množství přijímaných dat. WiFi signál pokrývá
zhruba dvě třetiny plochy náměstí.
„Zařízení pro šíření signálu je umístěno na Staré poště, zapůjčila
nám ho soukromá firma. Jediným nákladem města bude energie
k jeho napájení,“ řekl vedoucí organizačního odboru městského úřadu
Zdeněk Petroš.
Připojení na WiFi síť s názvem Mesto_Novy_Jicin_NasNetORG_Free
bude možné ve střídavém režimu po dobu třiceti minut. Poté bude
následovat půlhodinová pauza. „Služba má zvýšit komfort pobytu ve
městě hlavně turistům. Není jejím účelem zajistit trvalé připojení k internetu. Přesto věříme, že pro uživatele bude přínosem,“ doplnil Petroš
s tím, že po Masarykově náměstí by se tato bezplatná služba měla
rozšířit i do jiných částí města.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN

Ptactvo se přikrmuje výhradně v zimě – pro tyto účely nechalo
město v minulých letech rozmístit krmítka. Naproti tomu letní přikrmování podporuje šíření parazitů a ptačích nemocí.
Nový Jičín neoplývá parky. V největších z nich – Smetanových
a Janáčkových sadech – minulou zimu přibyly ke starším nové
budky. Jejich rozmístěním se radnice snaží podpořit výskyt ptáků
v těchto lokalitách. Možná vás překvapí množství druhů, které se
zde vyskytují. Můžete pozorovat brhlíka lesního, sýkory modřinku
a koňadru, zvonka zeleného, zvonohlídka zahradního, sojku obecnou, straku obecnou, vrabce polního, pěnkavu obecnou, hrdličku
zahradní, holuba hřivnáče, rehky domácího a zahradního, pěnici
černohlavou, strakapouda velkého i v našich podmínkách méně
se vyskytujícího strakapouda jižního a mnohé další.
Poslední dobou se ale, zejména v Janáčkových sadech, rozmohlo sypání domácích zbytků. Věřím, že spoluobčané, kteří zde
sypou chléb, rohlíky a podobně, tak činí s dobrým úmyslem pomoci ptákům. Ve skutečnosti jim ale velmi škodí. Sůl obsažená
v těchto zbytcích pro ně představuje jed – pro ptáčka velikosti
čížka je smrtelnou dávkou už jedno zrnko soli, kterou se posypávají
rohlíky!

Strážníci jezdí ekologicky

vyhlašuje

Marie Machková, tisková mluvčí

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

Zdejší strážníci jezdí úsporně a ekologicky. Od energetické společnosti
získali bezplatně elektroskútr. Jeho provoz vyjde na dvacet haléřů na kilometr, navíc je bez výfukových zplodin. Městští policisté budou nový dopravní
prostředek využívat zejména při kontrolách rajónů a pohybu v klidových
zónách města, na cyklostezkách, ale třeba i při doručování zásilek.
„V souladu se strategickým plánem města jsme hledali možnost, jak
podpořit projekt Zdravé město Nový Jičín. Oslovili jsme energetickou společnost E.ON, která nás zařadila do svého programu udržitelné mobility,“
vysvětlil ředitel městské policie Jiří Klein. Strážníci budou elektroskútr
využívat nejméně jeden rok.
Stroj na jedno nabití elektřinou ujede až šedesá kilometrů, jeho maximální
rychlost je pětačtyřicet kilometrů v hodině. „To nám úplně stačí. Účelem
není prohánění motorkářů, ale efektivní pohyb strážníků po městě. Provoz
je navíc tichý a absolutně bez emisí,“ zdůraznil Klein a doplnil, že dalším
ekologickým dopravním prostředkem, který policisté používají, jsou dvě
jízdní kola.

na prodej pozemku – parcelní číslo 573/2 (trvalý travní porost
o výměře 6 261 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.
Pozemek je součástí zastavitelné plochy VD – výroba a skladování
(drobná řemeslná výroba). Na hranici pozemku s Císařskou ulicí
jsou vedeny inženýrské sítě, které se v této lokalitě nacházejí. Pozemek je bez příslušenství, rostou na něm náletové dřeviny, není zatížen
věcným břemenem ani zástavním právem.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 4 500 000 Kč.
Nabídkové řízení potrvá do 7. října 2015 do 14.00 hodin.
Informace podá Ivana Švolbová, odbor majetku, rozvoje a investic,
telefon 556 768 235, e-mail isvolbova@novyjicin-town.cz.

Novojičínský zpravodaj
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Maja pomáhá nemocným doma
Marie Machková, tisková mluvčí
V našem městě vzniklo nové zdravotnické zařízení, které poskytuje
komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči o nemocné v domácím
prostředí. Maja – domácí a hospicová péče sídlí v Bludovicích a její
tým tvoří kvalifikované zdravotní sestry a fyzioterapeutky s dlouholetou
praxí, sociální sestra a je-li potřeba, také lékař.
„Domácí zdravotní péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví,
rozvoj soběstačnosti, prevenci nemoci a zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka,“ řekla autorka projektu, zdravotní sestra
Marie Jurošková. Zařízení poskytuje služby nepřetržitě čtyřiadvacet
hodin každý den v týdnu. V jeho nabídce je i půjčování kompenzačních
pomůcek, fyzioterapie, rehabilitační služby či dovoz zdravotnických
potřeb.
„Největší důraz klademe na lidskou důstojnost a pozitivní přístup.
Snažíme se, aby byla zachována maximální kvalita života až do jeho
konce v kruhu nejbližších,“ dodává Jurošková, která loni v celostátní
soutěži zdravotních sester obsadila druhé místo. Na zařízení Maja
se můžete obrátit telefonicky na číslech 603 735 247 a 732 886 662
nebo e-mailem na majadomacipece@seznam.cz. Více informací získáte na www.maja-dhp.webnode.cz.

Pro rodiny je tady Domino
Pavla Poláková, oddělení sociálně právní ochrany dětí
Přes dva roky v našem městě působí obecně prospěšná společnost
Domino cz, která se věnuje aktivitám na podporu rodin z různého
sociálního prostředí. Prvotní spolupráci navázala s oddělením sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu v oblasti pomoci rodinám
s dětmi v pěstounské péči. Časem ale místní pobočka svou činnost
výrazně rozšířila.
Pro děti nyní pořádá zájmové kroužky, doučování, sociálně aktivizační služby, pobytové tábory, terapeutické pobyty a podobně.
O letních prázdninách nabízí také týdenní příměstské tábory pro děti
od 5 do 13 let, naplněné sportem, míčovými i vědomostními hrami,
vycházkami do okolí a zábavným tvořením.
Během dne mají děti zajištěny obědy, svačiny, pitný režim, pedagogický dozor a nadstandardní pojištění. Stále jsou volná místa na
turnusy od 3. do 7. srpna, od 10. do 14. srpna a od 17. do 21. srpna.
Pokud již mají vaše děti na prázdniny jiný program, můžete ve školním
roce 2015/2016 využít širokou nabídku aktivit jak pro ně, tak pro
rodiče s dětmi.
Podrobnější informace sdělí pracovníci Komunitního centra
pro rodinu Domino, Za Humny 167, telefon 577 218 708, e-mail
info@idomino.eu.

Letní dobrodružství v Mozaice

Brány do Afriky se třináctého července otevřely v Mozaice –
rodinném centru. S dětmi jsme se vydali na safari a prožili neskutečné dobrodružství. Začalo to nevinně. Poznávací hry, seznamování s Afrikou. Až při odpolední procházce jsme našli dopis
černošského chlapce. Jeho kmen neměl vodu, a tak požádal
o pomoc. Děti neváhaly a odepsaly mu. Během připrav na dobrodružnou cestu si batikovaly trička, zahrály Safari olympiádu
a prožily krásný karneval. Na příměstském táboře nejenže objevily
poklad stromu a pomohly černošskému chlapci, ale našly nové
kamarády. Věříme, že jejich přátelství bude trvat napořád.
Text a foto: Zuzana Rosová

Zdravotně postižení na horách

Vzniká nová sociální služba
Marie Machková, tisková mluvčí
Nová sociální služba začíná od srpna fungovat v našem městě.
Sociální rehabilitace bude pomáhat zařadit se do života lidem
s duševním onemocněním, mentálním či kombinovaným postižením. Provozovat ji bude Slezská diakonie, město její činnost podpoří
více než sty tisíci korunami.
„Sociální rehabilitace naváže na stávající služby Slezské diakonie
v Novém Jičíně, mezi něž patří denní stacionář, sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení. Zavedením nové služby se systém
péče o hendikepované lidi stane kompletním,“ vysvětlil vedoucí
sociálního odboru Antonín Urban.
Terénní pracovníci Slezské diakonie se zaměří na zvyšování míry
soběstačnosti klientů. Budou je učit práci s internetem a mobilním
telefonem, hospodařit s penězi nebo využívat autobusovou přepravu „Cílem je, aby lidé, kteří už prošli například sociálně terapeutickou dílnou, s určitou mírou podpory našli uplatnění také na
trhu práce,“ objasnil Urban.

4

Osmačtyřicet členů zdejší organizace zdravotně postižených
prožilo týdenní rekondiční pobyt v hotelu Kahan v Horní Bečvě.
Bohatý program začínal ranní rozcvičkou a pokračoval každodenními rehabilitačními procedurami, skupinovým cvičením
i využíváním hotelového bazénu. Jeho součástí byly vycházky
do přírody, sportovně-zábavné soutěže, ale i beseda se sociální
tematikou, společenské večery při reprodukované či živé hudbě,
opékání buřtů a závěrečný „maškarák“ s tombolou. K plné spokojenosti účastníků přispěly výborná strava, kvalitní, především
masérské služby, a krásné počasí. Akce, jejímž smyslem bylo
podpořit zdraví a duševní pohodu jejích účastníků, se uskutečnila
i díky grantu z rozpočtu města a finančním prostředkům od dalších
dárců.
Text a foto: Jaroslav Kotas
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Vzpomínka na Laudonovo výročí

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
vyhlašuje

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

Položením kytice a čestnou salvou si členové Klubu vojenské
historie a jezdeckého oddílu Bludička, zástupci města a občané
čtrnáctého července připomněli 225. výročí úmrtí velkého vojevůdce, generalissima Gideona Ernsta von Laudona. Pietní akt se
uskutečnil u Laudonova domu na Masarykově náměstí, kde nyní
působí Návštěvnické centrum.
Text a foto: Kristýna Zetková

Stručně z našich škol
Dopisovatelé Novojičínského zpravodaje
• žáci 9. C, kteří se loučili se Základní školou Komenského 66, použili
velkou část třídního fondu na dobročinné účely. Dětskému fondu
UNICEF poslali peníze na očkování čtyřiceti dětí z nejchudších
zemí proti nebezpečným nemocem. Svým vrstevníkům navíc darovali čtyři fotbalové míče.
• děti z Mateřské školy Trojlístek v místní části Žilina vyhrály soutěž
o Nejkrásnější dort snů. V soutěži vyhlášené Muzeem regionu
Valašsko se sešly 443 dětské práce ze tří okresů. Obyvatelé Nového
Jičína si vítězný dort mohou prohlédnout ve výloze zdejšího
Návštěvnického centra.
• žáci čtvrté třídy Základní školy Komenského 68 provázeli naším
městem stejně staré kamarády z Dolních Břežan, kteří byli v okolí
na týdenním pobytu. Ukázali jim domy na náměstí, morový sloup
a kašnu, kostel a baštu, zámek a dům Eduarda Orla.

• na prodej pozemků – parcelní číslo 336/97 (trvalý travní
porost o výměře 7 541m2), části (cca 1 700 m2) pozemku parcelní číslo 337/18 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře
11 948 m2) a pozemku parcelní číslo 336/102 (orná půda
o výměře 3 171 m2), vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.
• parcelní číslo 336/97 – podle územního plánu města je součástí přestavbové plochy VL – výroba a skladování, lehký průmysl. Pozemek je přístupný ze Suvorovovy ulice přes parcelní
číslo 337/18 nebo přes parcelní číslo 300/1, které jsou rovněž
majetkem města. Veškeré inženýrské sítě jsou dostupné ze
Suvorovovy ulice, po provedení přípojek inženýrských sítí.
• parcelní číslo 336/10 – podle územního plánu města je součástí přestavbové plochy VL – výroba a skladování, lehký
průmysl. Pozemek je přístupný z městských pozemků jen
přes parcelní číslo 336/97, které je přístupné ze Suvorovovy
ulice přes parcelní číslo 337/18, nebo přes parcelní číslo
300/1, které je rovněž majetkem města. Pozemek je trojúhelníkového tvaru. Pokud by nebyl součástí nabídkového řízení,
v podstatě by k němu nebyl přístup. Veškeré inženýrské sítě
jsou dostupné ze Suvorovovy ulice, po provedení přípojek
inženýrských sítí.
• parcelní číslo 337/18 – podle územního plánu města je součástí přestavbové plochy VL – výroba a skladování, lehký
průmysl. Část pozemku je předmětem nabídkového řízení.
Navazuje na přístupovou komunikaci k separačnímu dvoru,
který je majetkem města a hospodaří s ním Technické služby
města Nový Jičín. Veškeré inženýrské sítě jsou dostupné ze
Suvorovovy ulice, po provedení přípojek inženýrských sítí.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 780 Kč/m2.
Nabídkové řízení potrvá do 9. října 2015 do 12.00 hodin.
Informace podá Ivana Švolbová, odbor majetku, rozvoje
a investic, telefon 556 768 235, e-mail isvolbova@novyjicintown.cz.

Městská policie: Nové motto a systém evidence
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Zdejší městská policie má od července nové motto. Slova „My
Pomáháme Nasloucháme Jednáme“ mají vyjadřovat, jakou službou mají strážníci pro občany být, co od městské policie očekávají
a jak svou práci vnímají sami strážníci.
Lidé nám psali, že skutečně pomáháme a chráníme. Toto heslo
ale užívá Policie ČR, a proto jsme prostřednictvím internetu požádali občany o pomoc při hledání jiného. Z finálové čtyřky si strážníci
odhlasovali motto „My Pomáháme Nasloucháme Jednáme“,
v němž úvodní písmena slov tvoří často užívanou zkratku Městské
policie Nový Jičín – MPNJ.
Své heslo vnímáme jako stručné vyjádření hodnot, v něž věříme.
Co jednotlivá slova vyjadřují? My – týmová práce, Pomáháme –
nejdůležitější poslání, spočívající v pomoci lidem, prosazování práva
a spravedlnosti, Nasloucháme – respekt a úcta k druhým, Jednáme
– hledáme řešení a jednáme tak, aby věc byla vyřešena.
Další významnou změnu představuje zahájení provozu nového
portálového informačního systému s názvem MP Manager. Software umožňuje strážníkům on-line z terénu zadávat přestupky,
lustrovat osoby a vozidla pomocí mobilního zařízení připojeného
do internetu – notebooku, tabletu nebo „chytrého“ telefonu. Možné
je rovněž propojení s kamerovým systémem města, pultem centrální ochrany nebo jiným zařízením.

Novojičínský zpravodaj

Strážníci mohou pomocí systému zapisovat nové události přímo
v terénu, na místě pořizovat a přiřazovat fotodokumentaci nebo
videozáznam, čerpat potřebné údaje. To jim umožňuje trávit více
času v ulicích. Systém zároveň sleduje pohyb hlídek a zpracovává
takzvané teplotní mapy událostí, zaznamenávající místa ohrožená
kriminalitou.

Strážníci pracují on-line, nyní mohou trávit více času v ulicích.
Foto: Ilona Majorošová
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Roháče křížem krážem s turisty
Ivan Čejka, vedoucí zájezdu
Roháče jsou součástí Západních Tater a patří mezi nejkrásnější
pohoří na Slovensku. Rozhodli jsme se, že se na ně podíváme zblízka
a uspořádali pětidenní turistickou akci. Počasí nám přálo a my jsme
mohli absolvovat všechny trasy podle plánu.
Na úvod jsme prošli Prosieckou a Kvačianskou dolinu, které voda
vymodelovala do podoby hlubokých kaňonů. V dalších dnech jsme
podnikli náročnější túry. Vystoupali jsme na Sivý vrch, kde naši zdatnost prověřily úseky zajištěné fixními řetězy, a pokochali se výhledy
z Brestové. Zdatnější turisté zdolali také několik dvoutisícovek –
Volovec, Ostrý Roháč a Plačlivé. Na této trase jsou rovněž zabezpečené úseky, jež patří mezi obtížnější. Část výpravy proto zvolila
návštěvu Roháčských ples.
Další túra nás zavedla za výhledy z hory Lúčna a do překrásné
Juráňovy doliny. Před odjezdem domů jsme ještě stihli vystoupit na
Skorušinu – nejvyšší vrchol sousedních Skorušinských vrchů – a prohlédnout si skanzen Oravskej dediny v Brestové. Po túrách jsme
mohli zregenerovat unavené svaly v nedalekém akvaparku s termální
vodou. Večery jsme trávili s bezva partou u společenských her.

Pohled z Ostrého Roháče na Plačlivé a Smutnou dolinu.
Foto: Ivan Čejka

Dům zcela mimořádný
Pavel Wessely

Dům prošel náročnou rekonstrukcí.

Foto: Pavel Wessely

Možná by se našel ještě výstižnější titulek pro článek o domu,
který stojí na východ od středu Nového Jičína, uprostřed Hoblíkovy

ulice. Člověk, který touto ulicí občas ve spěchu proběhl, ho třeba
ani moc nevnímal. Po téměř dvouletém úsilí jeho nových majitelů
teď zdobí naše město objekt, kterému se chce říkat spíše palác.
Kdo využil příležitosti a šestnáctého července si prohlédl i rozsáhlé vnitřní prostory, musel smeknout před velmi kvalitní prací,
kterou odvedli řemeslníci všech myslitelných stavebních oborů.
Chválu si nepochybně zaslouží i architekti zdejší kanceláře Architrav, před nimiž stál nelehký úkol přestavět původní, zčásti výrobní
a rezidenční budovu pro obchodně administrativní a obytné využití.
To vše při zachování všech původních secesních prvků, které vtiskl
domu před více než sto lety tehdejší stavitel.
Nic podobného v našem městě už asi nenajdeme. Dům byl postaven pro Antona Seiberta, jednoho z nejvýznamnějších místních
soukenických podnikatelů své doby – písmeno „S“ najdeme uprostřed zdobného portálu hlavního vstupu.
Po nepochybně finančně náročné přestavbě tady lze nalézt kvalitní
bydlení v bytech rozmanitých velikostí i uspořádání s dostatečným
počtem parkovacích míst. V oddělené části jsou i prostory obchodně
podnikatelské, vše na relativně klidném, výborně dostupném místě
nedaleko městského centra.
Uznání za významný počin, který v oblasti soukromého podnikání
snad nemá v poválečné historii našeho města obdobu, radnice
projevila tím, že na vnější úpravy budovy poskytla příspěvek z takzvaného estetizačního fondu.

Fotoreportáž Lenky Malinové z Vítání prázdnin
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Puellae et Pueri v Řecku
Andrea a Karel Dostálovi, sbormistři
V době, kdy se většina školáků těšila z vysvědčení, novojičínský
sbor Puellae et Pueri dolaďoval poslední detaily soutěžního programu v řecké Preveze. Za sebou jsme měli koncerty v Grazu a San
Marinu, prohlídky Villachu a Ravenny, plavbu trajektem z Ancony
do Igoumenitsy a první koupání v Korintském zálivu.
Po návštěvě Atén a Delf jsme se ubytovali poblíž města Preveza,
kde od druhého do pátého července proběhla Mezinárodní soutěž
duchovní a chorální hudby. Zahajovací průvod sedmnácti zúčastněných těles, slavnostní koncert, ohňostroj – atmosféra byla,
navzdory aktuální složité situaci Řecka, velmi srdečná a slavnostní.
V soutěžní den nastalo extrémní horko a dusno, konkurence soutěžících těles byla prvotřídní. Když nám na slavnostním vyhlášení
výsledků oznámili zisk stříbrného pásma, byli jsme nadšení! Na
večerním Open Air koncertu jsme si navíc vyzpívali velký potlesk
všech přítomných: nejen za naše oblíbené Short people, ale i za
Irské požehnání s řeckým textem Filipa Kafky.
„Pulci“ a „pulky“ tak mají na svém kontě další zahraniční soutěž,
krásný výsledek a spoustu zážitků z třináctidenního výjezdu. Děkujeme za něj i všem sponzorům, především pak grantovým podporám ministerstva kultury a města Nového Jičína.

Členové sboru před slavnou Akropolí v Aténách.
Foto: Michal Toman

Pivobraní opět trhalo rekordy
Masarykovo náměstí patřilo poslední červnovou sobotu festivalu
zlatavého moku a krajové gastronomie. Třetího ročníku Pivobraní
se zúčastnilo dvaadvacet pivovarů z Moravy, Slovenska, Polska
a Německa.
„Vytočily šest tisíc litrů piva, tedy o čtvrtinu více než loni. Vydařil

se i doprovodný program určený celým rodinám, od dětí po seniory.
Na závěrečném večerním koncertu vystoupil písničkář Xindl X,“ připomněla vedoucí Návštěvníického centra Radka Bobková. Také
návštěvnost se opět zvýšila. Na letošním Pivobraní se sešlo okolo
dvanácti tisíc lidí.

Text: Marie Machková, foto: Lenka Malinová a Marie Machková
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Velká válka v místním tisku – červenec a srpen 1915
Lenka R. Chobotová
Italské vypovězení války
Rakousko-Uhersku koncem
června 1915 mělo následky
nejen ve vojenské taktice
a ve směru, kam vlaky odvážely další odvedence na
frontu. Ovlivnilo i nejintimnější část lidského života –
alespoň v případě Rainera
Hosche, novojičínského
knihkupce, majitele největší
tiskárny, vydavatele novin
Deutsche Volkszeitung für
den Neutitscheiner Kreis
a nadšeného podporovatele
velkoněmecké myšlenky.
Domnělý „přístup“ papeže Benedikta XV. k celé
záležitosti jej rozezlil tak, že
se rozhodl nejen vystoupit
z římsko-katolické církve,
ale navíc o tom zpravit
veřejnost ve druhém čer- Novojičínský obranný štít.
Repro foto: Státní okresní archiv NJ
vencovém vydání místního
tisku. Papež se podle svého
tvrzení v předchozím čísle ze všech sil snažil válce obou zemí zabránit,
avšak pro Hosche to nebylo úsilí dostatečné. Navíc docházelo
i k požehnání italským vojákům, odcházejícím bojovat „za spravedlivé
rozšíření potřebného životního prostoru“, ovšem na úkor rakouských
držav na Apeninském poloostrově a na území, osídleném z větší části
Rakušany a Slovany, což pro váženého nakladatele bylo rovněž nepřijatelné.
Situaci ovšem nemohl čtenář zcela objektivně zhodnotit, neboť Hoschovy informace vycházely z vyňatých pasáží v převzatých článcích
uvedených v jiném zahraničním tisku, navíc zčásti zasažených cenzurou.
Té podlehla i zpráva o dalších vystoupeních z církve z poloviny července.
Kdo tedy v Novém Jičíně následoval jeho příkladu, veřejnost v tisku
nezjistila. Událost ovšem vzbudila takový ohlas, že o činu páně Hoschově
informovaly i vídeňské noviny Neue Freie Presse.
Desátého července skončil oficiálně školní rok na obecných školách
a nejmladším žákům začaly prázdniny. Deštivé léto ovšem mnoho možností k obvyklým radovánkám neposkytovalo, k osmadvaceti stupňům
Celsia teploty vystoupaly za oba měsíce pouze jednou. Obvykle se
pohybovaly spíše o osm stupňů níže. A v každém týdnu pršelo nejméně
třikrát, což nepomáhalo ani při žních, které začaly druhý týden v červenci.
I tak vedli obyvatelé města rušný společenský život. Sochaře Leopolda
Hohla, mimo jiné autora náhrobku malíře Huga Bluma, profesorské
kolegium c. k. akademie výtvarných umění ve Vídni vyznamenalo Dumbovou cenou, pojmenovanou po známém rakouském mecenáši a dobrodinci řeckého původu Nikolausi Dumbovi.
Inženýr a stavitel Hugo Blum se oženil se slečnou Paulou Ritzi. Choť
si ihned po oddavkách odvezl ke své posádce do Krakova. Novojičínské
ženy se pravidelně scházely v restauraci U Slunce, kde pod záštitou
ženského dobročinného spolku pletly ponožky, sbíraly cupaninu a balily

cigarety, které pak po stovkách rozdělovaly do nemocnic mezi zotavující
se vojáky. To vše za doprovodu vojenské hudby 13. pěšího pluku, se
kterým se však místní obyvatelé museli koncem července rozloučit.
Učinili tak slavnostně na náměstí za hojné účasti.
Sami občané se rozhodli pomoci válčícím chlapcům další sbírkou,
tentokrát na ponorku. Příspěvky obvykle dosahovaly deset korun,
a dokud majitelé firmy J. Hückel’s Söhne nedarovali sami částku tři
tisíce korun, zdála se cílová suma dvacet tisíc korun nedosažitelná.
V celkovém rozpočtu na výrobu ponorky částka sice zanedbatelná, jak
později upřesňoval tisk, protože nová ponorka v závislosti na velikosti
přijde na dva až čtyři a půl milionu.
Vlastenecké nadšení však neopadalo. Nejprve se příspěvky odevzdávaly přímo v redakci novin, později bylo zavedeno dvanáct sbírkových knih a zveřejňovaly se již jen sumy za konkrétní sběrná místa,
strategicky rozmístěná po celém městě. Zapojit se tak mohli hosté letní
restaurace u spolkového domu, kavárny Heinrichshof, Café-restaurantu
Laudon, restaurace U Slunce, hotelu Hirsch, Dianiných lázní, podniku
Ed. Reiterera, vináren Rud. Liewehra a Emila Emmerse, dvou trafik
a knihkupectví Rainera Hosche.
Dalším způsobem vzájemné podpory národa bylo zřizování takzvaných obranných štítů (Wehrshild), do nichž po přispění do kasičky mohli
dobrodinci vtloukat hřebíky takto zakoupené, na podporu válečných
sirotků a vdov. Novojičínský obranný štít byl na náměstí slavnostně
odhalen na konci srpna.
Vlastenectví se však v našem městě neprojevovalo pouze sbírkami
a pletením ponožek a návleků na protézy, nebo „vlasteneckými oslavami“
svátku svaté Anny. Zásadním problémem měsíce srpna se stalo vyvěšování vlajek, aspoň podle důsledného Rainera Hosche. Ten si povšiml,
že během oslav dobytí Varšavy Německem zůstaly některé domy bez
výzdoby. To jej zarmoutilo o to více, že při jeho následném výletu do Hranic byly na tamní hlavní třídě vyzdobené domy všechny, některé nejen
vlajkou rakouskou, ale i německou, případně maďarskou. Následovala
série článků, věnovaná tomuto spletitému tématu, ve které autor mimo
jiné řešil i patřičnou dobu vyvěšení, aby to nebylo příliš krátce, nebo
zbytečně dlouho, a to dva až tři dny.
Bez upozornění na vyvěšení vlajek se pak neobešla žádná následující
akce, ať to byly 18. srpna oslavy narozenin císaře Františka Josefa I.
nebo zmíněné odhalení obranného štítu na náměstí 29. srpna. Když
21. srpna četl Rainer Hosch před místními obyvateli a nastoupenou
vojenskou hudbou záložního praporu 16. pluku, který byl do Nového
Jičína převelen z Bílovce, telegram o úspěších německého vojska při
dobytí pevnosti Novogeorgijevsk (Modlin), mohl později při popisu události s uspokojením konstatovat, že všechny domy byly řádně ozdobeny.
O volný čas staršího žactva se o prázdninách staral Fritz Kubiena,
učitel na odpočinku a velký milovník hudby, místních přírodních krás
a folkloru. Pro žáky státní reálné školy pořádal vycházky do blízkého
i vzdáleného okolí. Mládež vybavená pevnou obuví, lehkým oděvem,
hudebními nástroji a s ohledem na počasí i povinným, vodě odolným
gumovým pláštěm nebo havelokem se na svých výletech podél řeky
Odry, v Oderských vrších nebo v Opavě zdokonalovala ve čtení z mapy
a odhadování vzdálenosti. Také se věnovala geologii, botanice a faunistice. Podpořeni na těle i duchu se tak žáci připravovali na nadcházející
školní rok.

Ornitologická sbírka Josefa Talského
Markéta Máchová, Muzeum Novojičínska
Josef Talský (1836–1907), dlouholetý občan Nového Jičína, byl
představitelem naší ornitologie druhé poloviny 19. století. Odstartoval učitelskou generaci ornitologů, která určovala směr tohoto
oboru v českých zemích v první polovině 20. století. Ten byl téměř
výhradně faunistický, zaměřený na raritní výskyty a jednotlivé
regiony.
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Talský se narodil 21. března 1836 v Moravičanech u Mohelnice
v učitelské rodině. Již jako chlapec byl dychtivým pozorovatelem
přírody a života v ní. Se zájmem naslouchal vyprávění rybářů
a lovců zvěře, brzy začal sbírat ptačí pera a kreslit ptáky. Záliby
z dětství určily jeho životní cestu.
Od jedenácti let studoval na německé hlavní škole, poté na nižší
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reálné škole v Uničově. Kráčel ve stopách svého otce
a učitelské vzdělání
dokončil v Olomouci
na učitelském ústavu. Složením závěrečné zkoušky v roce
1856 získal způsobilost vyučovat technické předměty na
nižších reálných školách.
Ve stejném roce
dostal nabídku učitelského místa na německé nižší reálné
škole v Novém Jičíně,
v roce 1870 přeměněné na měšťanskou školu. Působil
zde čtyřicet let a stal
se váženým a uznáva- Josef Talský během působení v Novém Jičíně.
ným učitelem. Svědčí
Foto: Muzeum Novojičínska
o tom i jeho dlouholeté
členství v okresní školské radě. V roce 1895 se odstěhoval do Olomouce, kde se stal kustodem zoologické sbírky ve Vlasteneckém
muzeu. Žil a pracoval tady až do své smrti v roce 1907.
Silně jej ovlivnil a inspiroval novojičínský advokát Dr. Sebald
Schwab. On i jeho bratr Alfred byli zkušení ornitologové a vášniví
sběratelé ptactva. Právě od Sebalda Schwaba se Josef Talský naučil
preparátorskému umění a díky přístupu k jeho sbírce si mohl rozšiřovat ornitologické obzory. Schwabova sbírka byla také impulsem
k jeho vlastní sběratelské činnosti.
Základy vlastní sbírky položil Talský zřejmě v roce 1860, a budoval
ji více než třicet let. Velké množství exemplářů věnoval školám na
Novojičínsku. Při odchodu do penze v lednu 1895 sbírku nabídl ke
koupi Novému Jičínu. V červnu ji prodal za 2 363 koruny a 80 haléřů
městskému muzeu, které vzniklo v roce 1887 jako pokračovatel
školního Kattauerova muzea. Talského kolekce tvořila základ sbírky
obratlovců. Muzeum tak získalo práci, která je výsledkem nesmírné
vytrvalosti a úsilí jediného člověka, navíc světově uznávaného odborníka.
Údaje o velikosti sbírky uvedené v literatuře se liší. Autoři uvádějí
450 nebo 469 exemplářů ve 235 nebo 300 druzích. Ze dvou různých
zdrojů vyplývá počet okolo 519 exemplářů ve 287 druzích ptáků,
převážně dokumentujících evropskou faunu. Na svou dobu byly
jednotlivé exempláře detailně popsány, což zvýšilo hodnotu sbírky
v očích tehdejší odborné veřejnosti.
Sbírka ptáků Josefa Talského pocházela z jeho vlastních sběrů
i z darů jiných věhlasných sběratelů a preparátorů. Dokumentuje rozsah jeho kontaktů
a vztahů v rámci rakousko-uherské monarchie. Do své
sbírky získal preparáty Alfreda
Edmunda Brehma (1829 až
1884), Václava Čapka (1862
až 1926) nebo Viktora říšského rytíře von Tschusi zu
Schmidhoffen (1847–1924).
Ten byl vůdčí postavou ornitologie v celé monarchii – jeho
vila v Tyrolsku byla organizačním centrem, on sám zpracovával bibliografii a vydával
mezinárodně uznávaný orni- Volavku vlasatou Talský ulovil u Balatonu.
tologický časopis.
Foto: ze sbírek Muzea Novojičínska
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Mnoho uhynulých
nebo zastřelených
ptáků
Talskému
zaslali také myslivci,
lesníci a jeho přátelé.
Většina kusů pochází
z Novojičínska, severovýchodní
části
Moravy a okolí Moravičan. Součástí sbírky je i velmi ceněný
exemplář kormorána
velkého,
kterého
dostal darem od
korunního
prince
Rudolfa Habsburského.
Několik preparátů
mu věnoval novojičínský průmyslník
August Hückel, dva
z nich pocházejí
z německého ostroPreparáty darované Augustem Hücklem.
Foto: ze sbírek Muzea Novojičínska va Helgoland. Exempláře kulíka říčního
a pisíka obecného August Hückel vypreparoval v roce 1856, jsou
tedy nejstaršími ve sbírce. Darem dostal Talský do své sbírky
54 exempláře jihoamerických kolibříků, které sám vypreparoval.
Dvacet kusů z unikátní kolekce revidoval A. E. Brehm při své
přednášce pro odbornou veřejnost v Novém Jičíně koncem
sedmdesátých let 19. století. Ve sbírce jsou i kusy, které dokladují
Talského publikační činnost v odborných i populárně-vědeckých
časopisech. Česky psal do muzejních sborníků a periodik pro
učitele, v němčině publikoval převážně do odborného ornitologického časopisu Die Schwalbe. Kromě odborných příspěvků
napsal několik návodů a metodik, jež vysvětlují způsoby preparace
a uchovávání ptáků a savců jako pomůcek do škol. Věnoval se
také psaní kritik a recenzí kapitol o ptácích v tehdejších školních
čítankách.
Talský byl členem předních ornitologických společností, a to
českých i německých, pravidelně jej zvali na světové kongresy.
Na I. mezinárodním ornitologickém kongresu ve Vídni v roce 1884
se blíže seznámil s korunním princem Rudolfem Habsburským.
O sedm let později probíhal II. mezinárodní ornitologický kongres
v Pešti (dnes součást Budapešti) v Maďarsku. Na exkurzi u Blatenského jezera se mu podařilo chytit volavku vlasatou, která je
dodnes ve sbírkách Muzea Novojičínska.
V době svého působení v Olomouci se zúčastnil mezinárodních
ornitologických kongresů v Sarajevu v roce 1899 a v Londýně
v roce 1905. Ve stejném roce dostal ještě pozvánku na sjezd ornitologické berlínské společnosti v Hamburku a na
ostrově Helgoland. Celý
život zasvětil vědě a vzdělávání, dokázal oslovit odbornou i širokou veřejnost. Byl
svobodný a bez příbuzných,
a tak veškeré své jmění
odkázal vzdělávacím, kulturním a dobročinným institucím.
Osobnost Josefa Tal ského spolu s několika
exempláři z jeho sbírky
krátce představuje stálá
expozice historie města
Nového Jičína v ŽerotínKormorán od Rudolfa Habsburského.
Foto: ze sbírek Muzea Novojičínska ském zámku.
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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:
Pokladna je do 17. srpna uzavřena, prodej předplatného bude pokračovat od 18. srpna. Uzávěrka předplatného bude 11. září.

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

■ Pondělí 3. srpna – středa 5. srpna v 17.30 hod. • MIMONI • Proč roztomilí Mimoni slouží padouchovi s velkým P? Animovaný. Přístupné bez
omezení, 91 min., dabing.
■ Pondělí 3. srpna – středa 5. srpna ve 20.00 hod. • IRACIONÁLNÍ
MUŽ • Profesor filozofie Abe Lucas prochází existenciální krizí. Obrat
přinese setkání s jeho studentkou, do které se zamiluje. Mysteriozní. Do
12 let nevhodné, 96 min., titulky.
■ Čtvrtek 6. srpna v 17.00 hod. • 2D
■ Pátek 7. srpna v 17.00 hod. • 3D • JURSKÝ SVĚT • Vedení parku
s „vyhynulými“ živočichy hledá způsob, jak ho více zatraktivnit. Nastanou
ale komplikace. Dobrodružný. Přístupné bez omezení, 125 min., dabing.
■ Čtvrtek 6. srpna – pátek 7. srpna ve 20.00 hod.
■ Sobota 8. srpna v 17.30 hod. • VYKOLEJENÁ • Otec malé Amy vysvětlil,
že monogamie je nesmysl. Nyní je novinářka v pánském magazínu a řídí
se jeho radou. Komedie. Do 15 let nepřístupné, 125 min., titulky.
■ Sobota 8. srpna – pondělí 10. srpna ve 20.00 hod. • NESMRTELNÝ
• Nevyléčitelná rakovina přiměje průmyslového magnáta Damiana Halea
podstoupit zákrok, který pro něj zvrátí běh času. Drama/sci-fi/thriller. Do
12 let nevhodné, 117 min., titulky.
■ Neděle 9. srpna – pondělí 10. srpna v 17.30 hod. • OVEČKA SHAUN
VE FILMU • Život na farmě je nuda. Shaun má plán na odpočinkový den.
Ten se ale zvrtne. Animovaný. Přístupné bez omezení, 85 min.
■ Úterý 11. srpna – středa 12. srpna v 17.30 hod. • VĚČNĚ MLADÁ
Adaline přežije autonehodu, už nikdy nezestárne a žije dalších osmdesát
let. Věčné mládí se projeví jako překážka. Drama/romantický. Do 12 let
nevhodné, 112 min., titulky.
■ Úterý 11. srpna – středa 12. srpna ve 20.00 hod. • SLOW WEST
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do Colorada devatenáctého
století, aby pátral po ženě, kterou miluje. Akční/thriller/western. Do 15 let
nepřístupné, 84 min.
■ Čtvrtek 13. srpna – neděle 16. srpna • LETNÍ KINO • Promítání v zahradě městské knihovny – za nepříznivého počasí v kině Květen. Vždy oznámíme předem na našem webu. O filmových titulech informujeme v rubrice
Pozvánky na straně 12.
■ Pondělí 17. srpna – středa 19. srpna v 17.30 hod. • dabing
■ Čtvrtek 20. srpna v 17.30 hod. • titulky • FANTASTICKÁ ČTYŘKA •
Po návratu z alternativnho vesmíru potká mladé outsidery nečekaná proměna jejich schopností. Akční/fantasy/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 94 min.
■ Pondělí 17. srpna – středa 19. srpna ve 20.00 hod. • BOJOVNÍK •
Boxer Billy Hope na vrcholu slávy přijde o vše. Jedinou nadějí je návrat do
ringu. Drama/akční/thriller. Do 12 let nevhodné, 125 min., titulky.
■ Čtvrtek 20. srpna ve 20.00 hod. • 3D
■ Pátek 21. srpna ve 20.00 hod. • 2D • PIXELY • Mimozemšťané si vyloží
záznamy videoher jako vyhlášení války. Zaútočí na Zemi bojovou technikou,
která se těmito hrami inspiruje. Akční/komedie/sci-fi. Přístupné bez omezení,
106 min., dabing.
■ Pátek 21. srpna – neděle 23. srpna v 17.30 hod. • BARBIE ROCK’N
ROYALS • Nejoblíbenější kamarádka mnoha generací holčiček se dočkala
premiéry na filmovém plátně. Animovaný/pohádka/muzikál. Přístupné bez
omezení, 84 min., dabing.
■ Sobota 22. srpna – neděle 23. srpna ve 20.00 hod. • dabing • FANTASTICKÁ ČTYŘKA • Anotace viz výše.
■ Pondělí 24. srpna – úterý 25. srpna v 17.30 hod. • 3D
■ Středa 26. srpna – čtvrtek 27. srpna v 17.30 hod • 2D • PIXELY •
Anotace viz výše.
■ Pondělí 24. srpna – úterý 25. srpna ve 20.00 hod. • titulky • FANTASTICKÁ ČTYŘKA • Anotace viz výše.
■ Středa 26. srpna ve 13.00 hod. • ŽIVOT JE ŽIVOT • Bio senior • Ondřej
Vetchý a Simona Stašová řeší milostné a životní eskapády svých dcer, ale
především své vlastní. Komedie. Do 12 let nevhodné, 95 min, česky.
■ Středa 26. srpna – čtvrtek 27. srpna ve 20.00 hod. • AMY • Kým byla
dívka se slavným jménem Amy Winehouse? Dokumentární/životopisný/hudební. Do 12 let nevhodné, 128 min., titulky.
■ Pátek 28. srpna – neděle 30. srpna v 17.30 hod. • UUUPS! NOE
ZDRHNUL… • Blíží se povodeň, dostatečně velká na vyhubení života na
Zemi. Noemova archa odplouvá, ale někdo na ní chybí. Animovaný. Přístupné bez omezení, 86 min., dabing.
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■ Pátek 28. srpna – neděle 30. srpna ve 20.00 hod. • KRYCÍ JMÉNO
U.N.C.L.E. • Agenti CIA Solo a KGB Kuryakin jsou nuceni odložit dlouholeté
nepřátelství a pracovat na společném úkolu. Akční/dobrodružný/komedie.
Do 12 let nevhodný, 116 min.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ 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.
■ 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.
■ Úterý 4. srpna – sobota 31. října • JAN HUS ROKU 1415 A 600 LET
POTÉ • Život a dílo Jana Husa na čtrnácti dvojjazyčných panelech.
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.

Novojičínské léto:
■ Pátek 7. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • NOVEMBER
2ND + JADE VINE (GB) • Znovuzrození české kapely s britskou kytarovkou.
■ Neděle 9. srpna ve 14.00 hod. – Zahrada Nové Slunce • BOMBARĎÁK & RODINNÉ CENTRUM PROVÁZEK • Kapela pro děti s programem pro nejmenší.
■ Čtvrtek 13. srpna – neděle 16. srpna – zahrada městské knihovny
LETNÍ KINO • Více informací najdete v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Pátek 14. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • MŇÁGA &
ŽĎORP: COME AND PLAY • S novou deskou „Made In China“ a „starými“ hity!
■ Sobota 15. srpna ve 20.00 hod. – amfiteátr Skalky • HORKÁ KAŠE
2015 • Tradiční vrchol prázdnin v podobě open-air party se soutěžemi
a zábavou.
■ Pátek 21. srpna ve 20.00 hod. – Nový Jičín • HEPA BLADENIGHTS
• In-line bruslení městem.
■ Pátek 21. srpna ve 20.00 hod. – Masarykovo náměstí • UDG • Koncert našlápnuté kapely z Ústí.
■ Neděle 23. srpna v 16.00 hod – zahrada Nové Slunce • MĚSTSKÁ
DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN • Další odpoledne nejen pro seniory.
Připravujeme:
■ Čtvrtek 3. září ve 20.00 hod. – Nový Jičín • HEPA BLADENIGHTS
• In-line bruslení městem.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,

Výstava:
■ Do neděle 14. srpna – Výstavní síň Stará pošta • AKTY-FRAKTÁLY-ABSTRAKCE • Z tvorby Lenky Dobiášové.

www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Do pondělí 17. srpna (prodlouženo) – galerie Návštěvnického
centra • POSTŘEHY • Fotografie Vladana Máchy.
■ Středa 19. srpna – středa 30. září – galerie Návštěvnického centra
• RALLYE DAKAR • Fotografie Ondřeje Záruby. Vernisáž 19. srpna
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.
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

Městská slavnost
(Hlavní témata: 70. výročí konce druhé světové války, Novojičínští v boji za svobodu, Slavná výročí novojičínských cechů)
■ Pátek 4. září – Bocheta (ulice Bohuslava Martinů)
15.00 hod. – UKÁZKY VOJENSKÉ TECHNIKY
16.00 hod. – LETY A SOUBOJE MODELŮ LETADEL
17.00 hod. – DNY VÍTĚZSTVÍ – 1945
Ukázka bitvy z konce druhé světové války.
■ Pátek 4. září v 19.00 hod. – Masarykovo náměstí • DOCUKU •
Koncert valašské folklor-beatové kapely
■ Pátek 4. září ve 20.30 hod. – Masarykovo náměstí • VLADIMÍR
MIŠÍK & ETC… • Koncert rockové legendy.
■ Sobota 5. září – Masarykovo náměstí a centrum města
7.30 hod. – MŠE SVATÁ ZA MĚSTO NOVÝ JIČÍN
10.00 hod. – SLAVNOSTNÍ PRŮVOD

Novojičínský zpravodaj

(Zahájení městských trhů, historické a interaktivní expozice, výstavy
a hry pro děti, programy na náměstí, nádvořích Žerotínského zámku
a v historickém jádru města, vojenský tábor s ukázkami v zámeckém
parku, výstava historických automobilů Mezinárodní Tatra veteran rallye
Beskydy na parkovišti u tržnice)
15.00 hod. – SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
(Za účasti představitelů města a oficiálních hostů, odpolední blok programů)
19.15 hod. – ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
21.00 hod. – NO NAME
22.30 hod. – SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
22.45 hod. – CLAYMORE
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Sbor Ondráš byl na cestách
Marie Dohnalová
Pěvecký sbor Ondráš se počátkem července zúčastnil šestého
mezinárodního sborového festivalu duchovní hudby Laudate Dominum v litevském Vilniusu. Svůj program předvedl při společném koncertu s izraelským sborem Mate Asher v kostele svatých apoštolů
Filipa a Jakuba. Hlavním dějištěm festivalu ale bylo Malé státní divadlo, kde s vlastními programy vystoupily pěvecké sbory z Izraele,
Litvy, Slovenska a také Akademický pěvecký sbor Vysoké školy
báňské-Technické univerzity v Ostravě.
Při návštěvě Trakai, bývalého hlavního města Litvy, si Ondrášovci
zazpívali v kostele Navštívení Panny Marie. Zároveň si prohlédli malebné centrum se starobylým hradem, obklopeným vodními plochami
s množstvím plachetnic a výletních lodí. Během návštěvy historického
centra Vilniusu, zapsaného na seznamu UNESCO, v podání našeho
sboru zazněly duchovní i světské skladby na mnoha zajímavých místech, například v hlavní katedrále svatých Stanislava a Vladislava.

Závěrečný den jsme naplnili prohlídkou národního parku Aukštaitija,
proslulého nedotčenou přírodou plnou nádherných jezer, památných
stromů a etnografických vesnic. Zde si Ondráš zazpíval před starobylým
dřevěným kostelem v Palúše duchovní skladby českých autorů.

Děti prožily zábavné odpoledne
Zdeněk Stanislav
Konec školního roku mají děti spojen s vítáním prázdnin. Na sklonku
června se uskutečnila akce, která je jedním z výsledků Veletrhu Novojičínska – několik místních podnikatelů přišlo s nápadem uspořádat ve
spolupráci se Základní školou Komenského 68 na jejím hřišti odpoledne
plné her, zábavy a letní pohody. Nejmenší děti si mohly vyzkoušet jízdu
zručnosti, malování, házení na cíl a další dovednosti. Největší zážitek
představoval skákací hrad, v němž se děti mohly dosytosti vyřádit. Podle
ohlasů účastníků se zábavné odpoledne vydařilo, a proto nezůstane jen
u něj. V sobotu 22. srpna se můžete těšit na pokračování, tentokrát na
venkovním bazénu. Pořadatelé zvou všechny děti a ostatní zájemce.

Pozvánky
• Přijďte na prázdninový jarmark!
Prázdninový Novojičínský jarmark proběhne v pátek 14. srpna od 8.00
do 17.00 hodin na Masarykově náměstí. Návštěvníci budou moci nakoupit
cukrovinky, perníčky, trdelníky, balonky, šperky, bižuterii a suvenýry z keramiky, dřeva a dalších materiálů. V doprovodném programu se nejen děti
mohou těšit na pískohraní, odpoledne vystoupí Dechová hudba Nový Jičín.

16. listopadu – Eva Sulovská (kurátorka): Kulturní odkaz kloboučnické
rodiny Hücklů v Novém Jičíně
23. listopadu – Václav Michalička (etnograf): O betlémářství
30. listopadu – Marie Mrtvá (průvodkyně): Jan Ámos Komenský –
Učitel národa (přednáška bude spojena s výletem do Památníku
J. A. Komenského ve Fulneku s prohlídkou expozice o jeho životě a díle).

• Promítání letního kina
Letní kino bude od 13. do 16. srpna, vždy ve 21.00 hodin opět promítat
v zahradě městské knihovny. Vzhledem k tomu, že promítání pod širým
nebem si již našlo své příznivce, dramaturgie se nezmění a bude se držet
vyzkoušeného modelu – český, akční, animovaný film a na závěr nesmrtelná
klasika. Ve čtvrtek 13. srpna se můžete těšit na českou komedii Život je
život. V pátek 14. srpna pokračujeme akčním sci-fi Hunger Games: Vražedná pomsta. Nejen pro děti jsme na sobotu 15. srpna připravili snímek
Spongebob ve filmu: Houba na suchu. V neděli 16. srpna sérii uzavře
film Klub rváčů. Vstupné činí 40 korun. K dispozici bude stánek s občerstvením. Deky na sezení si vezměte s sebou.

• Na farmě pořádají Švestkobraní
Akce s názvem Švestkobraní se uskuteční v sobotu 8. srpna na Farmě
Lička v Sedlnicích. Od 9.00 do 11.00 hodin bude na programu prohlídka
farmy spojená s prezentací výrobků, od 10.00 do 14.00 hodin proběhnou
farmářské trhy a v 11.00 hodin zahraje kapela Rocca. Chybět nebudou
ani tombola, občerstvení a vaření povidel, která návštěvníci budou moci
ochutnat.

• Muzejní škola (nejen) pro seniory
Muzejní školu (nejen) pro seniory připravuje Muzeum Novojičínska.
Jedná se o cyklus devíti přednášek z historie, archeologie, národopisu,
botaniky a ochrany kulturního i přírodního dědictví, jejichž odbornost
garantují pracovníci pořádajícího muzea. Cílem je povzbudit snahu seniorů
a ostatní veřejnosti vzdělávat se a seznamovat se s děním v jednotlivých
oborech.
Přednášky budou probíhat každé pondělí od 12. října do 30. listopadu,
vždy od 9.00 do 11.00 hodin v Trámovém sále Žerotínského zámku. Výjimkou bude úvodní setkání, které se uskuteční ve středu 7. října.
Závazné přihlášky formou „zápisu“ přijímáme v pokladně v Žerotínském
zámku každý pracovní den od 1. do 18. září, vždy od 8.00 do 17.00 hodin.
Cena za celý cyklus je 300 korun. Kapacita je omezena na 40 osob. Přihláška
bude platná po zaplacení kurzovného.
Program přednášek:
7. října – Renata Jašková (kurátorka, dokumentátorka): Kuchařka
muzejnictví aneb Co se všechno dělá v muzeu
12. října – Pavel Stabrava (archeolog): Práce muzejního archeologa
– „mýty a skutečnost“
19. října – Jiří Jurok (historik): Obecní, soukromá a spolková muzea
na Novojičínsku
26. října – Anna Hrčková (etnografka): Tradiční obyčeje a zvyky v národnostně smíšeném Novojičínsku
2. listopadu – Hana Jabůrková (historička): Sběratelé a sběratelství
v minulosti i současnosti
9. listopadu – Petra Mičková (botanička): Kdo je muzejní botanik a Zajímavé botanické lokality na Novojičínsku

Výstava členů Klubu výtvarných umělců Horácka s názvem Prostor
a čas bude zahájena v pátek 21. srpna v 16.30 hodin na Baště. Umělci
ze Žďáru nad Sázavou představí díla inspirovaná prostředím, v němž Jan
Blažej Santini-Aichel vytvořil jedno ze svých vrcholných děl – poutní kostel
na Zelené Hoře. Ohlas jeho tvorby v současném umění je projekt, který
souzní s výstavní aktivitou Spolku výtvarných umělců Arkáda a jeho projektem Akce těla, kde rovněž jde o navázání na tradici a sledování kulturní
stopy novojičínského rodáka a expresionistického malíře evropského významu Antona Koliga.
Tak jako Prostor a čas bude v Novém Jičíně probíhat i v době konání
městské slavnosti, stane se výstava Akce těla součástí tradičních srpnových Slavností jeřabin ve Žďáru nad Sázavou. Její název pořadatele zaujal
natolik, že se rozhodli použít ho jako hlavní motto letošních slavností.
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Prostor a čas na Baště
Jan Zemánek

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na společnou výstavu obrazů
a plastik mladých umělců Šárky
Hyklové a Lukáše Grohmanna s názvem Portrét a květy a zároveň
naposledy na výstavu fotografií Jaroslava Bělíka – obojí můžete
zhlédnout v prostorách Bašty městského opevnění do středy
19. srpna, vždy v pondělí a středu od 15.00 do 17.00 hodin.
V pátek 21. srpna v 16.30 hodin zveme na slavnostní vernisáž
výstavy obrazů členů Klubu výtvarných umělců Horácka nazvané
Prostor a čas, o které podrobněji informujeme na jiném místě.

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Srpen 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

13

Srpen 2015

Placená inzerce

Pro naši závodní ordinaci v Novém Jičíně hledáme
vhodného kandidáta na pozici

Praktický lékař
Náplň práce:
• provádění prohlídek pracovnělékařské péče (vstupní, periodická,
výstupní, mimořádná)
• sledování a vyhodnocování pracovních podmínek, doporučení
klientům
• spolupráce na projektech v oblasti podpory zdraví zaměstnanců,
aktivní prevence nemocí z povolání
• první lékařská pomoc na pracovišti klienta
Požadujeme:
• VŠ vzdělání všeobecné lékařství, odbornost pracovní nebo
všeobecné praktické lékařství velkou výhodou (možno i absolvent
nebo lékař v předatestační přípravě)
• vstřícný přístup k pacientům, spolehlivost a ochota učit se novým
věcem
Nabízíme:
• smluvní finanční ohodnocení
• odborné zaškolení a podporu dalšího vzdělávání
• zajímavou a zodpovědnou práci
• zkrácený pracovní úvazek
V případě vašeho zájmu nám prosím zašlete váš profesní
životopis na e-mail: klara.gottwaldova@medicover.cz,
případně volejte na tel. 604 295 903. Těšíme se na vaše reakce!

PRODÁME
zavedenou prosperující

PRÁDELNU
ve Fulneku vč. klientely
Kontakt: Lenka Vojkůvková
Mobil: 737 262 636
E-mail: vojkuvkova.lenka@vvm-ipso.cz
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Roční obrat: 600 000 Kč/1 směna
Kapacita: max. 200 kg/1 směna
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In-line hokejisté mají titul!

Ploutvaři na Evropských hrách

Novojičínský zpravodaj

Simona Klapcová, trenérka

Juniorský tým in-line hokejistů z Nového Jičína završil svou premiérovou sezonu v domácí extralize ziskem titulu mistra republiky.
Historického úspěchu dosáhl na závěrečném turnaji čtyř nejlepších
celků s názvem Final Four, který poslední červnovou sobotu hostila
sportovní hala v pražském Jižním Městě.
Cesta k titulu se hráčům novojičínského IHC otevřela přesvědčivou semifinálovou výhrou 7:1 nad ILHK Hradec Králové. Svěřenci
trenérů Kamila Gebauera a Zbyňka Kubičíka svůj fantastický výkon
zopakovali také ve finále. V něm zdolali domácí IHC Roller Storm
Praha poměrem 5:2, a mohly začít bouřlivé oslavy, které po návratu
nových šampionů pokračovaly na Masarykově náměstí až do časného rána.
„Podařilo se nám družstvo výborně poskládat. Jsou v něm vynikající individuality, které vše podřídily týmovému úspěchu,“ ocenil
přednosti týmu kouč Kubičík.

První Evropské hry v Ázerbájdžánu měly na programu dvacet
sportů a jednu demonstrační disciplínu – plavání s ploutvemi. Česko
zastupovali ploutvaři novojičínské Laguny Martin Mazáč a Jakub
Jarolím. Do Baku je nominovala světová potápěčská federace,
v kolosálním Aquatic centru závodili spolu s plavci.
Mazáč v závodě na padesát metrů rychlostního potápění s monoploutvi vybojoval mezi světovou elitou vynikající čtvrté místo, Jarolím skončil šestý. Účast v Baku byla pro ně jedinečným zážitkem.
„Téměř vše bylo jako na olympiádě. Bydleli jsme ve společné vesnici
a měli k dispozici veškeré zázemí včetně regeneračních zón s televizním přenosem z her, bazénu i posilovny,“ vypráví Jakub.
Oba ploutvaři byli ale v plné přípravě na mistrovství světa v Číně,
kam odcestovali desátého července. „Proto jsme do Baku letěli na
otočku, jen na náš závod. Jiné sporty jsme už neviděli. Snad se nám
to poštěstí na dalších hrách, pokud se uskuteční,“ doplnil Martin.

První sezona v extralize – a hned mistrovský titul.
Foto: archiv IHC NJ

Bidolido Cup vyhrál Evraz
Martin Sedlář
Dvanáctý ročník turnaje v malé kopané Bidolido Cup 2015 proběhl
jedenáctého července na hřišti ve Straníku. Zúčastnilo se ho devětadvacet týmů, z nichž šestnáct nejlepších ze základních skupin
postoupilo do vyřazovací části. Ve finále se stejně jako loni střetly
novojičínské Tornádo a veřovický Evraz. Tentokrát se radoval tým
z Veřovic, který po výsledku 1:1 v základní hrací době zvítězil 5:4
na pokutové kopy. Zápas o bronz vyhrál Drak tým z Vidče, jenž
zdolal novojičínský Dreadlock 1:0. Nejlepším brankářem byl vyhlášen gólman vítězů Martin Fojtík, cenu pro nejlepšího hráče získal
Martin Repa z Tornáda, nejlepším střelcem se stal Aleš Michálek
z týmu DK Okna Valmez s osmi brankami.

Tenisové naděje změřily síly
Radek Vrba
Tenisový turnaj mladšího žactva se od sedmého do devátého
července uskutečnil v našem městě. Do jeho výsledků výrazně
promluvili reprezentanti domácího oddílu. Oli Kysilko se ve dvouhře
probojoval do finále, kde nestačil na Martina Guráše z Tenisového
klubu Na Dolině. Druhý skončil společně s Václavem Formánkem
také ve čtyřhře – ve finále podlehli dvojici Guráš – Hrazdil. Mezi
žačkami jsme žádné zastoupení neměli, zvítězila Michaela Šandová
z TJ Slovan Hranice.
Neméně úspěšná byla pro novojičínský mládežnický tenis týmová
sezona, v níž jednotlivé věkové kategorie bojovaly v soutěžích
Severomoravské tenisové oblasti. Nejmenší baby tenisté postoupili
do její nejvyšší soutěže, mladší žáci se ve druhé nejvyšší soutěži
zachránili a starší žáci do ní postoupili. Dorostenci obsadili v nejnižší
oblastní soutěži druhé místo.

Novojičínský zpravodaj

Plavání s ploutvemi se v Baku představilo jako ukázková disciplína.
Foto: archiv KVS Laguna

Házenkářské tečky za sezonou
Petr Jaroň, předseda oddílu
Druhé a páté místo obsadily novojičínské házenkářské týmy
starších a mladších žákyň na červnovém turnaji O pohár starosty
v polském partnerském městě Świetochlowice. Naši Kateřinu Lušňákovou navíc vyhlásili nejlepší brankářkou turnaje.
Tentýž měsíc také skončily školní ligy. Do závěrečného turnaje
se probojovalo osm nejlepších z celkem třiadvaceti zúčastněných
družstev, která sehrála dvacet turnajů. Po velkém boji vyhrál tým
Základní školy Starý Jičín, druzí skončili Ogaři ze Základní školy
Mořkov a třetí příčku obsadili Lachtani ze Základní školy Bernartice
nad Odrou. Nejúspěšnějším novojičínským družstvem byl celek
Surykaty ze Základní školy Jubilejní na čtvrtém místě.
O posledním červnovém víkendu oddíl slavnostně zhodnotil
a ukončil úspěšnou sezonu. Mladí házenkáři a házenkářky soutěžili
v netradičních sportovních odvětvích a následně hráli utkání proti
dospělým hráčům, svým rodičům a trenérům. Následně proběhlo
utkání dospělých proti veteránům.

Stolní tenisté nezahálejí
Miroslav Mikula
Vyhledáváním nových talentů pokračuje ve své činnosti oddíl stolního
tenisu zdejší Tělovýchovné jednoty. Jeho členové ve školách umístili
náborové plakáty. Zároveň se zúčastnili nedávného veletrhu volnočasových aktivit a sportu Aktivity Expo na zimním stadionu, kde veřejnosti představili sport s nejmenším míčkem. Navázali tam kontakty
s rodiči i dětmi, aby si tento sport vyzkoušeli v jejich herně a získali
další informace. Kromě toho se nadále věnují tréninku, mladí stolní
tenisté se zúčastnili soustředění v Hluku a v Bystřici pod Hostýnem
Kdo neviděl náborový leták nebo nenavštívil veletrh, může se s činností
oddílu seznámit na www.stolnitenistjnovyjicin.cz.
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Fotosoutěž čtenářů – 53. kolo
S ohledem na to, že je čas dovolených, překvapili novojičínští i přespolní fotoamatéři počtem zaslaných snímků – bylo jich třiadvacet.
Méně nás potěšila kvalita a nápaditost zvolených záběrů. Opět nebylo lehké vybírat. Ortel pěti hodnotitelů je následující:
1. místo získává Petr Lenart, který známý průhled Žerotínskou ulicí pojal méně obvykle „do šířky“.
2. místo patří Jaroslavu Trefilovi, jenž boduje svým smyslem pro jednoduchý, ale vždy poeticky laděný obrázek.
3. místo obsadil Lukáš Oliva, který svým záběrem mimo jiné dokládá, jak široká hradební zeď kdysi chránila naše město.
Pavel Wessely

1. místo: Petr Lenart

2. místo: Jaroslav Trefil

3. místo: Lukáš Oliva
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. srpna ve 12.00 hodin.
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