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Kouzelný den v Hückelových vilách v sobotu 19. června nabídl veřejnosti možnost nahlédnout do památkově chráněných objektů, o jejichž
záchranu město usiluje. Návštěvníci mohli využít komentovaných prohlídek, slavnou éru novorenesančních vil přiblížily fotografie a doprovodný
program, včetně tematicky zaměřených her pro děti. Foto: Tomáš Dorazil
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Expozici obohatila Laudonova knihovna

Nové vitríny v expozici Návštěvnického centra ukrývají asi tisíc tisků ze
slavné Laudonovy knihovny. Foto: Marie Machková

Novojičínská expozice generála Laudona byla rozšířena o slavnou
knihovnu tohoto vojevůdce. Přes tisíc svazků s erbem či jeho osobním
popisem se po dvaceti letech uzavření v depozitáři Muzea Novoji-
čínska přiblížilo veřejnosti. Sbírku knih převzalo Návštěvnické cen-
trum, které sídlí na Masarykově náměstí v domě, kde v roce 1790
polní maršál zemřel. Dlouhodobé zapůjčení tisků umožnilo Národní
muzeum Praha, kterému knihovna patří. 

„Národní muzeum mělo původně v plánu přesunout celou sbírku
do svého depozitáře v Terezíně. Po dohodě s Muzeem Novojičínska
jsme požádali o to, aby město mohlo alespoň její část převzít do
výpůjčky. Vzácné tisky tak zůstaly v místě s vazbou na generála Lau-
dona, a také zatraktivnily expozici. V budoucnu plánujeme digitalizaci
fondu a pořízení multimediálního kiosku, ve kterém bude možné tisky
prohlížet,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

„Knihy pocházejí ze 17., ale především z 18. století. Jsou vázány
do kožených nebo polokožených vazeb, často zdobeny zlacenými
ornamenty. Svazky jsou v němčině a francouzštině, dále v italštině
či angličtině. Jejich obsahem je nejčastěji vojenská tématika, válečné
operace a stavby pevností. Dalším tématem je politika, historie,
právo nebo cestopisy,“ dodala vedoucí Návštěvnického centra
Radka Bobková. Zámecká Laudonova knihovna je vnímána jako
velmi cenný fond. Patrně jde o jednu z největších knihoven s vojen-
skou tematikou druhé poloviny 18. století v Evropě.
Marie Machková, tisková mluvčí

Co obnáší rajónová očista města
a co nejvíce komplikuje provedení
úklidu ulic?

Rajónová očista města začíná na jaře
a končí na podzim. Kromě zametání
komunikací a chodníků zahrnuje i čis-
tění kanalizačních vpustí a obnovu
vodorovného dopravního značení.
Úklid každoročně zajišťují zaměstnanci
technických služeb, kteří postupují
podle stanoveného harmonogramu.

Práci jim bohužel komplikují neukáznění motoristé, kteří nereagují
na upozornění technických služeb a výzvu, aby v daném termínu
na ulici či parkovišti neodstavovali svá vozidla.

Oznámení, že se v lokalitě bude provádět blokové čistění, bývá
zveřejněno nejméně se sedmidenním předstihem prostřednictvím
přenosných dopravních značek s dodatkovou tabulkou, která
upřesňuje rozsah a délku omezení běžného dopravního režimu.
Pokud řidič výzvu neuposlechne, dopouští se přestupku. Nechce-
me jít cestou plošného sankcionování ani vozidla, která brání
úklidu a obnově vodorovného značení, neodtahujeme. Přesto
například v ulicích U Jičínky nebo Dvořákova, kde značku nere-
spektovala více než desítka motoristů, strážníci několik blokových
pokut uložili. 

Pro zaměstnance technických služeb to totiž znamená, že se
na místa, která blokovala auta, musejí vrátit, což znamená nejen
zdržení v práci, ale také její prodražování. Prosím, buďme k sobě
ohleduplní, respektujme dopravní značení, vždyť naším společ-
ným cílem je pěkné a uklizené město.
Stanislav Kopecký, starosta města

Zeptali jsme se za vás

Na rajónový úklid města upozorňují minimálně týden dopředu tyto značky. 
Foto: Marie Machková

Aktivity podpoří 26 milionů korun
Novojičínská radnice v příštím roce vyplatí spolkům, klubům, orga-

nizacím i jednotlivcům téměř 26 milionů korun. Dotace jsou určeny
na podporu sportu, kultury, obnovy kulturních památek, volnočasové
a sociální oblasti, hospicové péče a životního prostředí. Žádosti
o příspěvek se podávají na městský úřad na podzim, termín je uveden
u každého dotačního programu. „Objem vyčleněných prostředků
na dotace může být až do výše 5,5 procenta z daňových a nedaňo-
vých příjmů města v předchozím roce. S ohledem na výskyt epidemie
COVID-19 a krizová opatření výši finanční podpory tentokrát tvoří
5 procent daňových a nedaňových příjmů města za rok 2020. V porov-
nání s letošním rokem je to ale částka vyšší o dva miliony korun,“
vysvětlil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Další změnou je opětovné zařazení programu zachování a obnovy
kulturních památek do seznamu dotovaných projektů. Úplnou novinkou
je dotace v programu na podporu životního prostředí na využití zachy-
cené dešťové vody. „Finančními prostředky v podprogramu ‚dešťovka‘
na vybudování nadzemních či podzemních nádrží chceme v souladu
se zpracovanou Adaptační strategií na změnu klimatu motivovat obča-
ny, aby lépe hospodařili s vodou. Je to náhrada za dotaci na realizaci
ekologického vytápění v místní části Kojetín, o kterou už nebyl téměř
žádný zájem,“ doplnil místostarosta města Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí

Parkoviště má zpoždění
Výstavba parkoviště na sídlišti Dlouhá se zpozdí. Firma, která zde

měla vybudovat 71 nových parkovacích míst, ve smluvně daném
termínu nepřevzala staveniště. Rada města proto rozhodla, že radnice
od smlouvy odstoupí. Město muselo vyhlásit nové zadávací řízení
a realizace stavby se tak o několik měsíců posune. Podle původního
záměru mělo být parkoviště hotové do konce července. 

„Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v lednu a nejpozději do
20. dubna měl převzít staveniště. Neučinil tak ani po opětovné výzvě.
Tím porušil smlouvu a způsobil výrazné posunutí termínu realizace
stavby. Město po něm bude uplatňovat nárok na zaplacení smluvní
pokuty ve výši deset tisíc korun,“ řekl místostarosta Nového Jičína
Václav Dobrozemský. 
Marie Machková, tisková mluvčí
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Pomoc překročila sedm milionů
Novojičínská radnice v souvislosti s epidemií koronaviru podpořila

podnikatele více než sedmi miliony korun. Osobám samostatně výdě-
lečně činným, obchodním korporacím i spolkům, které měly z nařízení
vlády vloni a letos uzavřenou provozovnu nebo omezenou činnost,
poskytla finanční dary, slevy na nájemném nebo jim prominula sankce
za pozdní uhrazení nájmu. Dalších 500 tisíc korun ušetřili nájemci neby-
tových prostor apozemků, protože město upustilo od valorizace poplat-
ků o míru inflace.

„S podporou podnikatelů jsme začali vloni na jaře asvýjimkou letního
období jsme v ní pokračovali v podstatě až do letošního května. Některá
pomoc byla plošná, jako například sleva na nájemném nebo prominutí
místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro restaurační
předzahrádky. Podnikatelům, kteří měli sídlo a provozovnu na území
města, ale ne v městských prostorách, jsme zase nabídli finanční dar.
V některých případech jsme reagovali na individuální žádosti. Typickým
příkladem jsou spolky, jejichž činnost byla omezena,“ řekl místostarosta
Nového Jičína Václav Dobrozemský.

„Abychom zmírnili dopady epidemie a restrikcí, přistoupili jsme i na
odpuštění zákonného úroku z prodlení a smluvní pokuty za pozdní
úhradu nájemného a záloh za služby v nebytových prostorách za rok
2020. V součtu jsme prominuli téměř 200 tisíc korun,“ řekl starosta
města Stanislav Kopecký.

Nový Jičín unebytových prostor apozemků sloužícím kvyhrazenému
parkovacímu stání nepřistoupil k valorizaci nájemného o míru inflace,
která podle Českého statistického úřadu činila za loňský rok 3,2 procenta.
„Pokud by byla valorizace realizována, došlo by k navýšení příjmů do
městského rozpočtu zhruba o půl milionu korun,“ doplnil Dobrozemský.
Marie Machková, tisková mluvčí

Brožura informuje o plánech města
Novojičínská radnice vydala informační brožuru k novému Stra-

tegickému plánu rozvoje města. Tiskovina, i její elektronická verze,
se stručným textem a řadou fotografií, se snaží veřejnosti přiblížit
obsáhlý strategický plán, který definuje, v jakých oblastech by
se mělo město v letech 2021 až 2027 dále rozvíjet. Brožura je
k dispozici v budovách městského úřadu, a také je ke stažení na
internetovém odkaze: www.novyjicin.cz/strategicky-plan-rozvo-
je-mesta-novy-jicin-2021-2027/, kde je zveřejněno i kompletní
znění strategického dokumentu. 

Brožura popisuje proces zpracování strategického plánu a výsledky
dotazníkového šetření mezi veřejností, které bylo podkladem pro
vytvoření vizí do budoucna. „Stručně řečeno, je zde popsáno to, jak
by město mělo vypadat v příštích letech a jakými způsoby toho lze
dosáhnout. Například, že podmínky k bydlení zlepší rekonstrukce
městských bytů, tvorba ploch pro výstavbu rodinných domů nebo
přestavba zdravotnické ubytovny na byty,“ řekl Václav Nezval z odbo-
ru rozvoje a investic novojičínské radnice. 

Brožura se také věnuje projektům, které mají zlepšit sociální či eko-
nomickou oblast, společenský život, dopravu nebo životní prostředí
ve městě. Důležitou částí jsou také náměty a způsoby, jakými se
mohou do strategického plánování zapojit občané Nového Jičína.
Marie Machková, tisková mluvčí

Řidičák vyměníte i elektronicky
Od 1. června 2021 lze vyřídit výměnu propadlého řidičského prů-

kazu nebo průkazu, kterému se blíží konec platnosti, aniž by občan
musel na úřad. Žádost o nový řidičák mohou motoristé zaslat elekt-
ronicky přes Portál občana. Je však potřeba, aby zde měli připojenou
datovou schránku fyzické osoby. Zjednodušeného postupu mohou
řidiči využít v případě, že mají propadlé doklady nebo se blíží konec
jejich platnosti. Nesmí to však být dříve než 90 dní před termínem
skončení jejich platnosti.

Více informací najdete zde: https://www.mdcr.cz/digitalizace/e-
podani
Marie Machková, tisková mluvčí

Město Nový Jičín vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pozic

■ REFERENT(KA) VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ

■ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ INVESTIC
■ REFERENT(KA) VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚSEKU DOPRAVY

Bližší informace jsou na stránkách www.novyjicin.cz
– volná pracovní místa, výběrová řízení č. 08 a 09/2021.

Budova krytého stání pro vozidla v Loučce se bude rekonstruovat.
Město tak muselo zajistit náhradní parkovací místa pro přibližně
stovku aut. Vozidla totiž parkují nejen uvnitř objektu, ale také na jeho
střeše. Stavební práce na velké městské garáži začnou v červenci
a potrvají pět měsíců. Po tuto dobu mohou řidiči odstavovat své
vozy na nedalekém školním hřišti Základní školy Dlouhá. Radnice
za opravu budovy zaplatí téměř 11 milionů korun.

„Rekonstrukcí budeme řešit odvodnění krytého garážového stání
a jeho okolí a zabezpečení úrovně hladiny podzemní vody na trvalé
úrovni. Součástí stavby je drenážní systém se zemní izolací, systém
dešťové kanalizace, oprava střechy, která slouží taky jako parkoviště
a úprava veřejného osvětlení,“ řekla Renáta Volková z odboru rozvoje
a investic.

Vnitřní práce zahrnují opravy omítek, podlahy a osvětlení. Vjezdy
do garáže, která pojme
36 vozidel, budou osa-
zeny novými bránami
se senzorovým poho-
nem. „Po dobu výstav-
by bude řidičům do
prostoru staveniště
vjezd zakázán. Náhrad-
ní plocha pro odstavení
aut, která v současnos-
ti parkují uvnitř i na stře-
še krytého stání, je
zajištěna na oválu škol-

Kryté parkoviště se bude opravovat

Zelená šipka ukazuje k náhradnímu stání. Zdroj: Město Nový JičínOhraničení staveniště kolem krytého stání.

ního hřiště Základní školy Dlouhá,“ řekl místostarosta Nového Jičína
Václav Dobrozemský.

„Parkování na oválu bude podélné a pouze pro osobní vozidla.
Žádáme motoristy, aby dbali zvýšené opatrnosti, protože budou
projíždět areálem školy, kde je zvýšený pohyb dětí,“ dodal starosta
města Stanislav Kopecký.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Podpora charitativní cyklotour

Plazmu darujte brzy ráno
Transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín vyslyšelo

přání dárců plazmy a rozšířilo odběrové časy v ranních hodinách,
a to ve dnech pondělí a pátek od 5:45 do 12:45 hodin. S ohledem
na nadcházející letní měsíce jsou aktuálně potřebné všechny
krevní skupiny, ale i plazma a novojičínská nemocnice proto uvítá
každého dárce.

„Rozšíření odběrových časů v ranních hodinách je dáno našim
zájmem vyhovět dárcům plazmy, kteří často a rádi využívají výhody
pracovního volna, na které mají podle zákona nárok. Nově tak
mohou darovat plazmu mnohem dříve a zbylý čas využít k zaslou-
žené relaxaci a fakticky si prodloužit víkend,“ sdělila Markéta
Matušů, vedoucí provozu transfuzního oddělení nemocnice.
Adam Knesl, tiskový mluvčí Nemocnice AGEL Nový Jičín

Několikanásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák v čele
cyklotour opouští novojičínské náměstí. Foto: Marie Machková

Na novojičínské Masarykovo náměstí zavítal počátkem června
peloton cyklistů, kteří šlapou na kole napříč republikou, aby podpořili
onkologicky nemocné děti. Letošní 12. ročník sportovně charitativní
cyklotour Na kole dětem startoval 2. června v Hlučíně a 12. června
skončil v Lanškrouně. Jedna z deseti etap vedla i přes naše město,
kterému Josef Zimovčák, který stojí v čele projektu, předal certifikát
stvrzující partnerství Nového Jičína s nadačním fondem podporujícím
léčebné a rekondiční pobyty onkologicky nemocných dětí.

„Naše město se do této charitativní akce zapojilo již potřetí. Na
zajištění rekondičních pobytů a sportovních aktivit, které dětem
pomáhají bojovat s těžkou nemocí, jsme opět přispěli částkou pět
tisíc korun a možnost přihodit svůj příspěvek měli lidé i do kasičky
na náměstí. Návštěvnické centrum sportovcům poskytlo před další
cestou drobné občerstvení a osvěžení,“ řekl místostarosta Nového
Jičína Ondřej Syrovátka, který odjíždějící peloton doprovodil na kole
do Loučky.
Marie Machková, tisková mluvčí

Knihovna o prázdninách
Půjčovní doba v Městské knihovně Nový Jičín od 1. července do

31. srpna:
Oddělení pro dospělé 
pondělí 8:00–11:00 12:00–18:00 h
úterý 8:00–11:00 12:00–16:00 h
středa    8:00–11:00 12:00–16:00 h
čtvrtek   8:00–11:00 12:00–18:00 h
pátek      8:00–11:00 12:00–16:00 h 
Oddělení pro děti mládež  
pondělí až pátek  8:00–11:00   12:00–15:00 h

Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna od 26. července do
6. srpna pro veřejnost uzavřena.

Uzavření hřiště u knihovny
V  měsících červenci a srpnu budou v prostoru areálu před městskou

knihovnou na ulici Husova probíhat sanační a stavební úpravy na budo-
vě knihovny. Z bezpečnostních důvodů bude po celou dobu prací areál
dětského hřiště a přilehlé zahrady u knihovny pro veřejnost zcela uza-
vřen. Provoz knihovny bude v upravené letní půjčovní době zachován.
Návštěvníci knihovny budou po dobu trvání stavebních prací používat
vedlejší vchod do budovy, který bude zřetelně označen.
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

Na atletický ovál může veřejnost
Nový atletický ovál v Novém Jičíně je otevřen i pro veřejnost. Dráha

pro kondiční běhání je zájemcům k dispozici vždy v úterý, ve čtvrtek
a v sobotu od 17:30 do 19:30 hodin. Vstup na tartanovou dráhu je
zpoplatněn částkou 20 korun za den. Letní stadion, jehož součástí
je i běžecký ovál, je ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Nový Jičín.
Vloni prošel rekonstrukcí za téměř 40 milionů korun. Kromě minis-
terstva školství na ni přispělo i město, a to 12 miliony korun.

„Veřejnosti je k dispozici pouze atletický ovál. Vstup na něj je povo-
len jen ve sportovní obuvi. Pokud návštěvníci budou mít tretry, délka
hřebů by neměla přesáhnout devět milimetrů. Sektory skoku do
výšky, dálky, hodu oštěpem a vrhu koulí nejsou veřejnosti přístupné.
Zakázáno je také vstupovat na travnaté fotbalové hřiště,“ uvedl Pavel
Sedlář, předseda atletického oddílu TJ Nový Jičín.

Loňská rekonstrukce letního stadionu, který byl otevřen v roce
1963, byla největší v jeho historii. Fotbalová plocha dostala nový
trávník a zavlažování, škvárový povrch na 400 metrů dlouhém atle-
tickém oválu nahradil tartan. Přestože stavební práce v areálu skončily
v prosinci 2020, brány stadionu zůstávaly kvůli vládním protiepide-
mickým opatřením až do května uzavřené.

„Protože město na rekonstrukci areálu významně přispělo, chtěli
jsme, aby do něj kromě organizovaných sportovců měla přístup
i veřejnost. S vedením tělovýchovné jednoty jsme se dohodli na roz-
sahu tří dnů v týdnu, který následně můžeme podle zájmu občanů
upravit,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.  
Marie Machková, tisková mluvčí

Výzva: Deratizujte! 
Město Nový Jičín vyzývá vlastníky, nájemce a správce budov,

kanalizace, horkovodů, šachet a kolektorů, aby zajistili deratizaci
na svém nebo svěřeném majetku na vlastní náklady a pro zvýšení
účinnosti jednotně ve dvou fázích, nejlépe od června do července
a od září do října 2021. Povinnost provést deratizaci vyplývá ze
zákona o ochraně veřejného zdraví. Provádět ji může pouze způsobilá
osoba. K dosažení potřebného účinku doporučujeme:
■ pevně utěsnit otvory vedoucí k možným hnízdištím potkanů, nej-

lépe zabetonováním
■ opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor

a hospodářských objektů
■ utěsnit prostupy okolo rozvodů vody, plynu, ústředního topení

a podobně
■ větrací otvory a kanalizační vpusti zajistit mříží nebo jinak zabez-

pečit
■ utěsnit okenní a dveřní otvory do prostor, kde se hlodavci mohou

zdržovat, spodní část dveří případně oplechovat
■ odstranit všechna rumiště a skládky, jež mohou hlodavcům posky-

tovat úkryt
■ zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vymě-

nit poškozené a netěsnící nádoby, udržovat čistotu v jejich okolí
Helena Janoušková, odbor životního prostředí
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Chtěli byste si zatančit na taneční zábavě pořádané vaší oblí-
benou restaurací na venkovním hřišti ve vašem městě. K tomu by
vám hrála kapela a v nabídce by bylo jídlo na grilu a pití. 

Je to vůbec v dnešní době, kdy se pravidla chování regulují mimo-
řádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR, možné? Je a není.
Posedět si na venkovní terase lze bez dalších omezení. Zajít si na
koncert lze rovněž, pokud bude dodržen stanovený počet lidí. Kon-
certy jsou povoleny. Nicméně poskytovatel stravovacích služeb,
např. hospoda nemá povoleno na akcích tanec a živou produkci. 

Ačkoliv chápu nutnost být opatrný proti šíření nemoci, nemohu
však pominout to, že někdo může tančit a jiný ne. Na hostině po
pohřbu je tanec a živá hudba povolena. To se asi počítá s tím, že
lidé budou na trachtě tančit a pozvou si kapelu. Pokud neprovo-
zujete hostinskou činnost, jistě můžete koncert pořádat a lidé na
něm mohou tančit a jíst. 

Mám za to, že podle aktuálního nařízení č. j. MZDR 14601/2021-
18/MIN/KAN podle bodu 13 není živá produkce vyloučena a tanec
rovněž. Ten je však vyloučen podle bodu 3 tohoto nařízení. Vidím
zde rozpor. Snažil jsem se zjistit výklad a nikdo mi nebyl schopen
pomoci, až na telefonistku na ministerstvu průmyslu a obchodu,
která mi sdělila, že hospody nesmí umožnit tanec a živou hudbu.
Písemně mi však nic neposkytla, protože je pouze „telefonistka“.
Tak to vidíte, o právech a povinnostech nakonec rozhoduje tele-
fonistka a ani právník nemůže zcela jasně svému klientovi provo-
zujícímu restauraci sdělit, že jeho hosté mohou tančit a zpívat.
Restaurace tak raději bude bez tance a hudby.

Snad se situace brzy uklidní a bude možné jasně stanovit, co
se smí a co ne.
Tomáš Panáček, advokát

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Je a není zakázáno tančit a zpívat?

Koloběžky a skútry skončily
Sdílené elektrokoloběžky a elektroskútry v Novém Jičíně skončily.

Informaci zdejšímu městskému úřadu oznámila firma re.volt, která
sdílenou ekologickou dopravu provozovala nejen v Novém Jičíně,
ale i Kopřivnici, Příboře a Ostravě. 

Radnice se na projektu nepodílela finančně, pouze poskytla svá
prostranství k parkování strojů na elektrický pohon. Podle vyjádření
společnosti re.volt měli lidé se zbývajícím kreditem v aplikaci čas
k jeho vyčerpání do 6. června 2021. V Novém Jičíně bylo k dispozici
74 elektrokoloběžek a 12 skútrů. Půjčování fungovalo přes aplikaci
v mobilu.

„Ukončení provozu elektrokoloběžek a elektroskútrů v Novém
Jičíně a dalších městech je veliká škoda. Lidé si na půjčování sdí-
lených vozidel začali zvykat, byla to zajímavá možnost, jak se pře-
pravovat mezi blízkými městy i mezi našimi místními částmi
a centrem. Do přípravy systému sdílení jsme vložili hodně energie
a věřili jsme mu, ale toto je bohužel věc, kterou nyní nedokážeme
ovlivnit,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Poptávka po službě, která na území Nového Jičína fungovala
jen tři měsíce, byla jednou z priorit občanů na veřejném fóru v roce
2019. 

„Alespoň jsme se systémem sdílení získali nějaké zkušenosti. Nyní
se ve spolupráci s dalšími městy pokusíme najít jinou firmu, která
by tuto službu mohla za podobných podmínek provozovat,“ pokra-
čoval Syrovátka. „Pozitivním faktem je také to, že jsme do projektu
nevložili žádné městské finance. Předběžná opatrnost se nám tady
vyplatila,“ doplnil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.
Marie Machková, tisková mluvčí

Když se chtějí učit dospělí
Městské kulturní středisko Nový Jičín připravuje pro školní rok

2021/2022 opět širokou nabídku kurzů. Ve skupině jazykových
lekcí otevře výuku anglického, německého, italského, francouz-
ského a španělského jazyka. Konverzovat budou moci dospělí
účastníci ve 30 lekcích po dvou hodinách. Chybět nebude také
oblíbený kurz znakového jazyka pro začátečníky, mírně pokročilé
i ty zkušené, který je už léta v nabídce žádanou stálicí.

V sekci „Něco navíc“ připravilo kulturní středisko úspěšný
Výtvarný kurz aneb kresbou pro radost, během čtrnácti dvouhodin
se v kurzu „Šití, to vás chytí“ naučí začínající švadlenky jedno-
duché střihy a jak zvládnout základní stehy, případně složitější
práce. Své zájemce si každoročně nachází také meditace pohy-
bem na lekcích tchaj-ťi. Další oblast volnočasových aktivit je pak
určena pro zájemce o fotografování nebo hru na kytaru. Podrobné
informace a přihlášky naleznete na www.kurzy.mksnj.cz.
Městské kulturní středisko

Město odměnilo dárce krve
Zdravé město Nový Jičín se společně s Nemocnicí AGEL Nový Jičín

inspirovalo známou pranostikou, která se váže k 8. červnu: „Medardova
kápě, 40 dní kape“, a pozvalo občany Nového Jičína, aby se zapojili
do akce „Daruj kapku krve na Medarda.“ 

Každý, kdo přišel v úterý 8. června darovat krev, odcházel kromě
dobrého pocitu také s drobnými dárky. Velký dík tak patří všem 28
dobrovolným dárcům krve, kteří se do této celodenní akce zapojili
a přišli darovat krev. Skvělé je, že pět z těchto dárců zároveň patřilo
k prvodárcům. Zdravé město Nový Jičín se snažilo společně s místní
nemocnicí občany k dárcovství inspirovat také v rámci květnové
kampaně „Daruj krev se Zdravým městem“, během které byli za
odběr krve odměňováni ti, kteří přišli krev darovat poprvé. Transfuzní
oddělení se s úbytkem dárců krve potýká dlouhodobě. Dárci krve
se mohou registrovat na konkrétní termín odběru na adrese
https://rezervace.nnj.agel.cz/login?0.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Dárek od Zdravého města Nový Jičín si zasloužili všichni, kdo přišli darovat
krev v květnové úterky a také na Medarda. Speciálně byli taškou s logem
Zdravého města, pláštěnkou v praktickém minibalení a sladkostí oceněni
prvodárci. Foto: Nemocnice Agel Nový Jičín
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Dětský den slavila i Loučka

Dětem v Loučce patřila středa 9. června, kdy zde Jednota Orel ve
spolupráci s místní mateřskou školou uspořádaly Den dětí. 

Téměř dvouhodinový program na zahradě školky v provedení olo-
moucké Agentury Jana nazvaný „Z pohádky do pohádky“ pobavil
více než padesát dětí z této městské části pohádkovými příběhy
a soutěžemi s plněním úkolů při hledání diamantů i vtažením rodičů
ke společné zábavě. V závěru programu bylo šest dětí z mateřské
školy, které zanedlouho nastoupí do prvních tříd, pasováno na
prvňáčky.

Děti si pro rodiče připravily pásmo básniček a na závěr taneček.
Po skončení akce si většina účastníků měla možnost opéct na místě
špekáčky.
Jaroslav Kotas, Eva Vošlajerová

Připravený program děti poveselil a rozpohyboval. Foto: Jaroslav Kotas

Den dětí ve školce na Dlouhé 

Pro děti je 1. červen jeden z nejoblíbenějších svátků v roce.
Jednak dostanou dárek, ale hlavně se těší na velkou oslavu
s kamarády. I v mateřské škole na ulici Dlouhá se slavilo. Na
pohádkových stanovištích si děti vyzkoušely různé aktivity zamě-
řené na pohyb, pokusy s vodou, logické myšlení a důvtip. Radost
z prožitého dne umocnilo na závěr velké překvapení v podobě
skákacího hradu a barevných balonků. 
Text: Bohuslava Kleinová, foto: Blanka Palacká

Zaměstnanci školky Jiráskova sehráli dětem svou verzi pohádky O Šípkové
Růžence. Foto: Beáta Mazurová

Pohádka o Šípkajdě
Rok s rokem se sešel a my, paní učitelky i provozní pracovnice

mateřské školy Jiráskova, jsme se opět, jako už několik let po sobě,
rozhodly zahrát dětem pohádku. Tentokrát jsme si vybraly tu O Šíp-
kové Růžence. Tak trochu humorně laděnou, oživenou písněmi. Ale
že byla doba covidová, termín představení se neustále posouval.
Nicméně o to víc času jsme měly na jeho přípravu. A tak jsme se
doma učily text scénáře, zpívaly písně a vyráběly kulisy. 

Konečně nastal ten pravý čas a před děti jsme předstoupily v den
jejich svátku, pod bedlivým okem kameramana, rovněž z našich řad.
Děti byly nadšené, vtipně a pohotově reagovaly na různé situace
v pohádce. Postřehly, že král s královnou zestárli, fandily princi při
prosekávání se trním, mračily se na zlou sudičku a smály se kejklím
Kašpárka. A když se princ snažil probudit Růženku, ozvalo se z hle-
diště: ,,Asi je hluchá...“ Nakonec mu přeci jen poradily, že to má
zkusit polibkem. Jenže nezkušený princ nevěděl jak, prý to ještě
nikdy nedělal. A tak opět požádal o radu děti. Věřte, nevěřte, nakonec
to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo. Princ políbil Růženku a s jejím
probuzením ožilo i celé království. 

A aby o tuto veselou pohádku nepřišli i rodiče, mají možnost ji
zhlédnout na stránkách naší školky.
Simona Adámková

Zdravotní klaun rozveselil děti na Základní škole Jubilejní. 
Foto: Eva Horáková

Zdravotní klauni na Jubilejní
Po dlouhé době uzavřených škol se podařilo vykouzlit velký úsměv

na tvářích dětí ve školní družině na Základní škole Jubilejní. Přivítali
zde zdravotní klauny Davida Ševčíka a jeho kolegu Jaroslava Vašuta,
aby rozšířili povědomí o jejich práci pro dětské pacienty v nemocnicích. 

Pomocí humorných scének, kdy se děti smály od začátku do kon-
ce, si zopakovaly pravidla společenského chování a etikety, jako
pozdravy, vstupy do dveří, odkládání pokrývek hlavy a podobně.
Sledovaly tvoření zvířátek z nafukovacích balonků, o které byl nebý-
valý zájem. Přesně takto baví klauni děti na nemocničních pokojích
a snaží se rozveselit všechny, kterým to zdravotní stav dovolí. 

Venku pak klauni udělali radost dětem malými, velkými i obrovskými
bublinami, jejich foukání si kluci a holky mohli i samostatně vyzkoušet
a v jednu chvíli byla celá škola zahalená do bublinového oparu. Za
zvuku dětských písniček všichni prožili odpočinkové odpoledne plné
smíchu a dobré nálady.
Eva Horáková
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Hi-Techem to nekončí
Realizace projektu Hi-Tech odstartovala letošní investiční akce

na Základní škole Komenského 68. Během měsíce června a letošního
léta bude vybudována učebna polytechnické výchovy a robotiky
a učebna multimediální výchovy. Nové zázemí v moderně vybavených
kabinetech získají i vyučující těchto předmětů. 

Projekt Hi-Tech taktéž obsahuje komplexní řešení konektivity školy.
Vyměňují se servery, rozšiřuje se a zrychluje datová síť školy.
Wi-Fi připojení je možné ve všech prostorách. Tímto škola zároveň
naplňuje závěry předloňského Školního fóra, kde žáci na toto téma
diskutovali s vedením školy a zástupci města. Souběžně s projektem
Hi-Tech je realizována závěrečná 5. etapa rekonstrukce elektroinstalace
v prostorách šaten, jídelny asklepů. Další akcí, která čeká školu v letních
měsících, je oprava a rekonstrukce sociálních zařízení na 1. stupni.
Všechny tyto akce jsou realizovány za podpory města Nového Jičína. 
Zdeněk Stanislav

Prvouku oživila návštěva ranče

Dopoledne na Ranči Na kopci v Bludovicích prožili počátkem
června žáci 2. A Základní školy Komenského 66. Na tento výlet za
zvířaty se děti velmi těšily. Hned po příchodu se nás ujal majitel ranče
a provedl nás celým areálem. Pro děti bylo zajímavým zážitkem vidět
zvířata v překrásném prostředí pastvin a lesů. Po výstupu do strmého
kopce kolem staré sjezdovky jsme došli k bývalému ovčínu, u kterého
jsme viděli koně a malá prasátka, která si mohly děti hladit a nakrmit
je. Na zavolání majitele se z lesa vynořilo skotské plemeno krav
a býků, kteří nás vítali hlasitým bučením. Na ranči žijí také kočky,
pastevecký pes a nechyběl ani poník, se kterým si děti hrály. 

Cílem naší návštěvy bylo zopakovat si přímo na ranči to, co jsme
se naučili o hospodářských zvířatech v prvouce a dozvědět se ještě
mnohem víc. Druháčci poznali, že život na ranči není jen hra a zábava
se zvířaty, ale také veliká starost a zodpovědnost za ně.
Lenka Daňková, učitelka 2.A 

Školáci z Komenského 66 u koní na ranči v Bludovicích. Foto: Lenka Daňková

Oslava dětí s Fokusem 

Den dětí je potřeba pořádně oslavit. Proto se už od rána
připravovala velká oslava i na zahradě školky Montessori.
Pomáhali nám pracovníci Střediska volného času Fokus, kteří
přichystali zábavné a sportovní disciplíny. Na deseti stano-
vištích si děti nejen protáhly tělíčka, ale také vyrobily taštičku
na drobnosti, zahrály čáru nebo vyzkoušely střelbu. Nakonec
nechyběla malá odměna a dáreček. Bylo to moc fajn dopo-
ledne, děti se vyřádily a těšíme se na další akce, které si pro
nás Fokusáci připraví. 
Text a foto: Soňa Holubová

Klub Bunkr tančil pro rodiny
Mladí lidé zKlubu Bunkr Nový Jičín se společně spracovníky adal-

šími lidmi z celé organizace Bunkr zapojili do oslav Mezinárodního
dne rodiny, který připadá na 15. květen. Organizace chce upozornit
na to, jak moc jsou pro děti amladé lidi důležité zdravé rodinné vztahy
a bezpečný rodinný prostor. 

Kromě jiných aktivit, které letos musely probíhat opět on line
formou, v Bunkru přijali také populární výzvu Jerusalema dance
challenge. „Bylo to moc fajn, našim klientkám se to líbilo, i když nám
vůbec nevyšlo počasí, protože začalo dost pršet. Ani to nás neodra-
dilo, tančili jsme a natáčeli,“ popisuje dojmy z akce Nikola Vajdová,
vedoucí novojičínského klubu. Video z tance je možné shlédnout na
youtube kanále Bunkr. Klub Bunkr, který se nachází na Tyršově ulici,
je nízkoprahovou, tedy snadno dostupnou službou pro místní děti
amladé lidi. Zaměřuje se především na prevenci, řeší příčiny problémů
dětí a mladých lidí na jejich cestě z dětství do dospělosti. 
Zuzana Bocková

Novojičínský zpravodaj 7
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Až do roku 1950 byl Krajský soud v Novém Jičíně jednou z nej-
významnějších institucí v širším měřítku. Krajský soud zde byl
založen roku 1850 při reorganizaci veřejné správy pod názvem
zemský soud, jako sborový soud I. instance a odvolací soud pro
okresní úřady Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Hranice, Nový
Jičín, Město Libavá, Lipník nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Místek,
Moravská Ostrava, Příbor, Rožnov a Vsetín. Při reorganizaci soud-
nictví v roce 1853 byl s platností od 1. května 1855 změněn jeho
název na Krajský soud v Novém Jičíně. Oblast jeho působnosti
se zvětšila dokonce o Okresní soud v Bystřici pod Hostýnem. 

Rozsah jeho kompetencí zůstával vcelku nezměněn až do roku
1920, kdy byla zřízena expozitura v Moravské Ostravě pro oblast
okresních soudů v Moravské Ostravě a Místku. Bylo jí podřízeno
i šest okresních soudů z oblasti bývalého Krajského soudu v Těšíně,
které zůstaly v Československu, a to Okresní soud Bohumín, Frý-
dek, Fryštát, Jablunkov, Slezská Ostrava a Český Těšín. Od počát-
ku roku 1922 byla proměněna tato expozitura na samostatný
Krajský soud v Ostravě. Další změny nastaly v letech 1938 až
1945, následně v roce 1949. Tehdy se po sto letech aktivní činnosti
krajský soud bohužel přemístil z našeho města do Ostravy a Nový
Jičín tak ztratil velmi důležitou instituci.

150 let od nástupu Johanna Chmelarže
Prezidenti krajského soudu byli původem z různých rodin mimo

Nový Jičín, takto to bylo ve většině částí tehdejšího Rakouska,
respektive Rakouska-Uherska. Budoucí předseda krajského soudu
Johann Chmelarž, narozený 19. července 1817 v Prostějově, pra-
coval v Novém Jičíně již od roku 1855, kdy se střetnul ve svých
pracovních činnostech i s otcem našeho rodáka Eduarda Orla, pří-

slušníka rakouského námořnic-
tva a účastníka polární expedi-
ce. Jako zemský soudní rada
se Johann Chmelarž před 150
lety 25. června 1871 stal prezi-
dentem krajského soudu, což
byla výsadní pozice v celém
tehdejším regionu tzv. Kravař-
ska. V této funkci pracoval až
do roku 1883. Zasloužil se nejen
o výstavbu nové soudní budovy
na dnešní křižovatce ulic Tyršo-
va a Divadelní, ale rovněž
o spoustu dalších mimoslužeb-
ních aktivit. Za zásluhy mu byl
15. dubna 1880 propůjčen řád
Železné koruny III. třídy a poté
byl společně se svou rodinou
povýšen do šlechtického stavu.
Téhož roku 1. října 1880 byl
dokonce jmenován čestným
občanem města Nového Jičína. 

Rodina Johanna von Chmelarž
Manželka Marie Chmelaržová byla velmi aktivní ve společen-

ských událostech Nového Jičína. V roce 1878 dokonce zastupovala
císařovnu Elisabeth, známou
jako Sissi, v rámci svěcení pra-
poru Spolku vojenských vete-
ránů pro Nový Jičín a okolí.
Později převzala její roli při
významných událostech tohoto
veteránského sdružení jako
kmotra praporu. Společně měli
Johann a Marie Chmelaržovi
několik dětí. Nejstarší syn Carl
von Chmelarž působil v podni-
katelském sektoru v Prostějo-
vě, prostřední Eugen von
Chmelarž se aktivně zapojil
v dějinách rakousko-uherského
námořnictva a dosáhl vysoké
hodnosti admirála (později
i hodnosti armádního generála
Československé republiky),
nejmladší Richard vystudoval
práva ve Vídni a v devadesá-
tých letech 19. století působil
jako soudce v Uherském Ostro-

hu, Novém Jičíně a od roku 1908 pracoval jako státní zástupce
Krajského soudu v Olomouci. 

Další osudy rodiny von Chmelarž
I přesto, že rodina von Chmelarž je spojena i s dalšími městy

na Moravě, nejtěsnější spojení měla s Novým Jičínem. Svědčí
o tom i rozsáhlá fotodokumentace, která je dnes v majetku rodiny
českého herce, pianisty, skladatele a zpěváka Richarda Pogody.
Johann von Chmelarž zemřel 29. září 1896 v Novém Jičíně ve věku
79 let na tehdejším Tereziánském zámku č. p. 51 a byl pohřben
na zdejším hřbitově. Bohužel se do dnešních dnů jeho hrob nedo-
choval. Jeho syn Eugen von Chmelarž, který je zapsán zlatým pís-
mem do dějin rakouského námořnictva, je pohřben na hřbitově
v rakouském Perchtolsdorfu. Rodina Chmelarž, která byla dlouhé
desítky let spojena s Novým Jičínem, měla propojení rovněž se
světoznámou rodinou Wichterle, ale to už je jiná historie...
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Johann Chmelarž – prezident Krajského soudu v Novém Jičíně

Plán stavby nové budovy Krajského soudu v Novém Jičíně podle projektu
Otto Thienemanna, rok 1880. Foto: Muzeum Novojičínska

Johann von Chmelarž na kabinetní foto-
grafii z roku 1880.

Foto: Muzeum Novojičínska

Erb rytířů von Chmelarž z roku 1880.
Foto: Österreichische Staatsarchiv
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Bez ohledu na covid žijeme poklidně téměř jednadvacet let
21. století. Novojičínské osobnosti, jichž se tyto řádky týkají, se naro-
dily ve století předchozím, poznamenaném utrpením dvou světových
válek, totalitními režimy, nesvobodou. Přestože jsou věkem rozdílní,
mnohé je spojuje: místo narození, hudba a zpěv. 

Josef Zajíček
Dne 20. července 1961 se narodil nejmladší z jubilantů, současný

sbormistr a umělecký vedoucí Ondrášku, sboru Základní umělecké
školy Nový Jičín, jeho přípravných sborů Hrášku, Rarášku, Kulihrášku
a sboru Komorního, učitel této umělecké školy Josef Zajíček. Svou
matkou je vázán ke známému hudebnímu rodu Šimíčků z Bernartic
nad Odrou, otec byl vášnivým ochotníkem. Zpěv Josefa doprovázel
od dětství, neboť od školních let začal zpívat v Ondrášku a záhy se
stal oporou sboru a jeho sólistou. Jeho životní příběh se dále ode-
hrával studiemi na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem,
kde se věnoval hře na lesní roh a na harfu. Po absolutoriu se stal
v letech 1980 až 1988 koncertním mistrem a sólistou v Posádkové
hudbě v Táboře. V roce 1988 odchází z armády, vrací se do rodného
kraje a začíná působit jako učitel Základní umělecké školy v Novém
Jičíně, kde v roce 1992 přebírá po Václavu Ptáčkovi umělecké vedení
Ondrášku. 

Po náročné přípravě následoval úspěch za úspěchem, jak sle-
dujeme opakovaně každý rok v tisku. Ondrášek a jeho přípravné
sbory, včetně Komorního sboru, se staly jakýmsi novojičínským
rodinným stříbrem, šířícím dobré jméno města a moravskou zpěv-

nost po celém světě. Úspěšná turné, vítězství na festivalech
a pěveckých soutěžích, přijetí ve Vatikánu Svatým otcem, nadšení
posluchači ve Finsku, Estonsku, Francii, Itálii, Belgii, Německu,
Velké Británii, Japonsku, Jihoafrické republice, USA nebo Číně,
abych jmenoval alespoň stručně ony nejznámější navštívené
země. Kdyby nic jiného, i toto je bohatě na několik heroických
životů. Významný propagátor sborového zpěvu organizuje hudební
pořady pro děti a mládež. Od roku 1996 se mu daří uskutečňovat
každým druhým rokem v našem městě celostátní soutěž Porta
musicae. Úzce spolupracuje s rozhlasovými a televizními studii,
je autorem a realizátorem četných mezinárodních hudebních pro-
jektů.

Nemůžeme opomenout ani jeho skladatelské úsilí, neboť jako
mnozí sbormistři i Josef Zajíček komponuje. Zhudebnil například
verše jiné novojičínské legendy, básníka Jaroslava Merendy, jehož
sté narozeniny si připomeneme v listopadu. Mistr svého oboru je
nepominutelnou kulturní osobností mnoha akcí Nového Jičína. Za
svou obětavou a nadšenou práci ve sborovém hnutí byl Josef Zajíček
mnohokráte vyznamenán a oceněn: v roce 2004 Cenou Františka
Lýska a v roce 2007 Zlatým odznakem Unie českých pěveckých
sborů.

Pavel Wessely
O tři dny později a dvacet let dříve

se narodila jiná osobnost Nového Jičí-
na, původní profesí technik akonstruk-
tér v Autopalu, po roce 1990 čtyři
volební období radní, z toho dvě ve
funkci starosty a jedno jako místosta-
rosta, čestný občan města Pavel Wes-
sely. Na svět tento vezdejší přišel
23. července 1941, jeho rodnou obcí
je Žilina, dnes novojičínská městská
část. Vystudoval úspěšně Střední prů-
myslovou školu v Kopřivnici, kde
5. června 1959 maturoval. Pak už byl
jeho život profesně svázán s Autopalem,
po roce 1990 se správou věcí veřejných.

Oba jubilanty svazují především
citová lana sborového umění. Josefa Zajíčka jako vynikajícího a uzná-
vaného sbormistra. Pavla Wesselého jako dlouholetého člena pěvec-
kého sboru Ondráš, kterému roky pomáhal ve funkci tajemníka sboru,
ba i jako předseda. Byl takříkajíc pravou rukou Ervína Bártka v nejlepších
dobách ondrášovského evropského věhlasu. Sám o tom napsal v knize
k padesátiletému jubileu sboru: „Jen stěží se hledá vzpomínka ze všech
ta nej…! Za téměř pětatřicet let, po která jsem byl aktivním členem
Ondráše, ale též jednatelem a v období od roku 1990 předsedou, to
bylo především absolvování okolo tisícovky koncertů a vystoupení.
Pokaždé v jiné atmosféře, vždy jinému, vesměs vnímavému auznalému
publiku na nejrůznějších místech republiky a v téměř polovině zemí
Evropy. Potlesk, vysoká uznání a ceny ze soutěží vokální tvorby doma
i v zahraničí byly výsledkem bezpočtu hodin houževnatého nácviku,
dirigentského kumštu nezapomenutelného Ervína Bártka, ale též orga-
nizačního úsilí, často komplikovaného a mařeného politickými silami,
zvláště, jednalo-li se o turné v zemích západní Evropy… Poznávání
světa a lidí za železnou oponou znamenalo nejen velké množství navá-
zaných styků aosobních přátelství, ale též příležitost pro novojičínskou
kulturní veřejnost při recipročních návštěvách spřátelených souborů
v našem městě poznávat vokální a pěveckou kulturu jiných zemí. To
vše byly tehdy nedoceněné pozitivní přínosy Ondrášovců…“

V úzké spolupráci s Ervínem Bártkem pokračoval i při vzniku Klubu
rodáků a přátel města Nového Jičína, aby se posléze stal jeho dlou-
holetým předsedou a nadále rozvíjel hlavní myšlenky, se kterými byl
spolek zakládán: poznávání historických a přírodních krás Nového
Jičína, potažmo celého Kravařska, a objevování významných míst-
ních osobností, které slávu města a regionu šířily po celém světě.

Na tuto historickou tradici navázal Pavel Wessely mimo jiné i v pozi-
ci starosty Nového Jičína. Za jeho éry začaly pravidelné městské
slavnosti, město získalo ocenění za udržování a regeneraci městské
památkové rezervace, zahajovalo celorepublikově Den otevřených
dveří památek – akce UNESCO. Podařilo se mu od roku 1946 podru-
hé přivítat v Novém Jičíně prezidenta republiky, tenkráte Václava
Havla. Byl také u zrodu prvních knih o Novém Jičíně. S jeho foto-
grafiemi Nového Jičína a okolí, případně krátkými články, se setká-
váme v tomto zpravodaji, kde je několik let členem redakční rady. 

Antonín Březina
Třetí jubilant je nejstarší, neboť se narodil 13. června před devadesáti

léty. Antonín Březina, dlouholetý středoškolský profesor novojičínského
gymnázia, milovník filatelie, sportu, tělovýchovy, ale rovněž hudby azpěvu.
Veřejnost ho zná z koncertů Ondráše, jehož členem se stal v roce 1952.
Antonín Březina kromě zpěvu studoval hru na housle aOndráš doprovázel
jako sólista. Až do zániku v roce 1970 byl členem Symfonického orchestru
města Nového Jičína, řízeného Jaroslavem Štindlem. V roce 1974 se
soukromě zúčastnil soutěže vanglickém Middlesbrough azískal 4. místo. 

Jubilantům ze srdce blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné
zdraví, stálý elán, optimismus a polibky múz. 
Karel Chobot 

Lidé 21. století, aneb Tři jubilea

Josef Zajíček. Foto: Jaroslav Bělík

Pavel Wessely. Foto: Jaroslav Bělík
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Akce budou konány podle platných epidemiologických opatření. Sledujte weby pořadatelů.

■ 2.–28. 7. • Výstavní síň Stará pošta • Jsme jako ty hračky •
výstava obrazů Josefa Bartoloměje Krále • vernisáž: čtvrtek 1. 7.
v 18:00 h (za příznivé epidemiologické situace) • děti 5 Kč / dospělí
10 Kč 
■ 1. 6.–31. 8. • Městská knihovna • Sextet plus – výstava fotografií
• 15 let vokálního chlapeckého tělesa při gymnáziu v Novém Jičíně.
Fotografie z výstavy zachycují stádia vývoje Sextetu plus, tak jak se
odehrávala v letech 2006 až 2021. Výstava je pořádána u příležitosti
100. výročí založení gymnázia v Novém Jičíně
■ pátek 9. 7. ve 20:00 h • Masarykovo náměstí • The People –
našlapaný orchestr, který vás nenechá v klidu stát • v případě, že
z důvodu epidemiologické situace nebude možné program realizovat
na Masarykově náměstí, se akce přesouvá na zahradu restaurace
Nové Slunce
■ pátek 16. 7. od 18:00 h, sobota 17. 7. od 14:00 h • zahrada
restaurace Nové Slunce • Festival pod Kaštany III. ročník – poho-

Tel.: 556 701 853, 
e-mail: mksnj@mksnj.cz, 
web: www.mksnj.cz.

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

Letní kino v Novém Slunci
Promítání pod širým nebem se uskuteční 1. až 11. července
v zahradní restauraci Nového Slunce. Začátky jsou vždy ve 21:00
hodin. V případě nepříznivého počasí bude projekce přesunuta
do Kina Květen. Podmínky vstupu na venkovní promítání budou
upravovány aktuálně podle platných opatření proti šíření nemoci
COVID-19.  
■ BOURÁK • čtvrtek 1. 7. • komedie • nevhodné pro děti do 12
let • Česko
■ ROCKETMAN • pátek 2. 7. • životopisný, hudební • nevhodné
pro děti do 12 let • USA, Británie
■ JOKER • sobota 3. 7. • drama, kriminální • nepřístupné pro
děti do 15 let • USA 
■ GENTLEMANI • neděle 4. 7. • akční, kriminální • nepřístupné
pro děti do 15 let • USA
■ JEŽEK SONIC • pondělí 5. 7. • komedie • USA
■ SMEČKA • úterý 6. 7. • sportovní drama • nevhodné pro děti
do 12 let • Česko
■ NA NOŽE • středa 7. 7. • komedie, kriminální, drama, thriller,
mysteriózní • nevhodné pro děti do 12 let • USA
■ PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE • čtvrtek 8. 7. • pohádka •
Česko
■ ŠARLATÁN • pátek 9. 7. • životopisné drama • nevhodné pro
děti do 12 let • Česko, Irsko, Polsko, Slovensko
■ PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ • sobota 10. 7. •
kriminální drama • nepřístupné pro děti do 15 let • USA
■ CHLAP NA STŘÍDAČKU • neděle 11. 7. • romantická komedie
• nevhodné pro děti do 12 let • Česko

■ MATKY • pondělí 12. 7. v 19:00 h • hereckými hvězdami obsazená
komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní době mámou malých
dětí a k tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou. • Česko,
95 min., nevhodné do 12 let
■ BLACK WIDOW • úterý 13. 7. v 19:00 h – titulky • pátek 16. 7. /
neděle 18. 7. v 19:00 h – dabing • po narození je Černá vdova, známá
jako Natasha Romanova odevzdaná do KGB, kde ji připravují, aby
se stala jejich ultimátním agentem • USA, akční, sci-fi 134 min.,
titulky, dabing, nevhodné do 12 let
■ BÁBOVKY • středa 14. 7. v 13:00 h • příběhy hrdinů Bábovek nám
ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život • Česko, Slo-
vensko, romantický, drama, komedie, 97 min., nevhodné do 12 let 
■ UBAL A ZMIZ • středa 14. 7. / pondělí 19. 7. v 19:00 h • bláznivá
noční jízda, v níž jde o velké peníze, podivný kšeft s balíkem trávy
i o sekání malíčků • Česko, komedie, kriminální, 99 min., nevhodné
do 12 let
■ MSTITEL • čtvrtek 15. 7. v 19:00 h • „Když nemůžeš, tak přilej“,
říká motto filmu, v němž se zkrachovalý herec rozhodne propít až
k expedici na Mars, najít sám sebe, lásku, něco k pití a tlačítko START
• Česko, komedie, 93 min., nepřípustné do 15 let
■ ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD • sobota 17. 7. v 19:00 h
• pokračování úspěšné akční komedie Zabiják & bodyguard. • USA,
116 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ RAYA A DRAK • neděle 18. 7. v 16:30 h • kdysi dávno ve fanta-
zijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii • USA, animovaný,
dobrodružný, rodinný, 107 min., dabing
■ V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ • úterý 20. 7. /
sobota 24. 7. v 19:00 h • mrazivý příběh plný hrůzy, smrti a neznámého
zla • USA, horor, mysteriózní, 112 min., titulky, nepřístupné do 15 let 
■ ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ • středa 21. 7. v 19:00 h •
nicnetušící skupina šesti lidí se ocitne uzamčená vdalší sérii únikových
místností • USA, akční, 87 min., titulky, nepřístupné do 15 let 

■ GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT • čtvrtek 22. 7. / neděle
25. 7. v 19:00 h • příběh o hledání psího štěstí a také o překážkách
a pastech na cestě k tomu správnému člověku • Česko, dobrodružný,
rodinný, 90 min.
■ ČAS • pátek 23. 7. v 19:00 h • většina z nás se bojí stárnutí. Před-
stava, že bychom se ocitli na místě, kde čas běží mnohem rychleji,
než je obvyklé, by proto asi každého vyděsila k smrti • USA, horor,
121 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ CROODSOVI: NOVÝ VĚK • neděle 25. 7. v 16:30 h • nejslavnější
pravěká rodina se vrací • USA, animovaný, komedie, 95 min., dabing
■ CHYBY • pondělí 26. 7. v 19:00 h • nejnovější film režiséra Jana
Prušinovského je vztahovou romancí mapující vztah dvou zamilo-
vaných • Česko, romantický, 99 min., nepřístupné do 15 let
■ G. I. JOE: SNAKE EYES • úterý 27. 7. v 19:00 h • G. I. Joe je
označení tajné vojenské jednotky, která řeší úkoly, na něž nikdo jiný
nestačí • USA, akční, 117 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ ANNY • středa 28. 7. v 13:00 h • časosběrný dokument Anny
zachycuje příběh stárnoucí prostitutky, jejíž život Třeštíková sledovala
šestnáct let • Česko, dokument, 67 min., nepřístupné do 15 let
■ CRUELLA • středa 28. 7. v 19:00 h • doba londýnské punckroc-
kové revoluce 70. let, vzpurné počátky nechvalně proslulé módní
darebačky Cruelly de Vil • USA, komedie, 134 min., dabing, nevhodné
do 12 let
■ VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE • čtvrtek 29. 7. v 19:00 h • šanci
na záchranu lidstva vidí vědci v kolonizaci jedné vzdálené planety
• USA, sci-fi, thriller, 108 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL • pátek 30. 7. v 19:00 h •
příběh čtyři kamarádů ve středním věku, kteří si přiznají, že nežijí
tak, jak si představovali • Česko, komedie, 117 min., nevhodné do
12 let
■ EXPEDICE: DŽUNGLE • sobota 31. 7. v 19:00 h • nový film
studia Disney • USA, dobrodružný, rodinný, 127 min., dabing
Legenda: ■ Běžné představení

■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior 
■ Živé představení

Odsunuté představení „Na kus řeči“ s Miroslavem Donutilem,
původně plánované na 16. dubna 2021, se uskuteční v náhradním
termínu, který však dosud nebyl pořadatelem akce stanoven. 

Veškeré informace naleznete aktuálně na webových stránkách
www.kinonovyjicin.cz, www.njleto.cz, www.mksnj.cz nebo na face-
booku kina a na obvyklých výlepových plochách města. 
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Výstavy:
■ do 12. září • Žerotínský zámek • Rytířský sál
• ČERNÉ ROUCHO. NÁBOŽENSKÁ KULTURA
NOVÉHO JIČÍNA V LETECH 1624 – 1773 • výsta-
va představí jednotlivé formy náboženské kultury

v Novém Jičíně v 17. a 18. století na pozadí vzájemných interakcí
mezi městem a jezuitskou kolejí v Olomouci 
■ do 12. září • Žerotínský zámek • Kamenná síň • POUŤ JANA
AMOSE KOMENSKÉHO ŽIVOTEM, MORAVOU, ČECHAMI
A EVROPOU (1592 – 1670) • přehled významných dat a děl Jana
Amose Komenského. Doplněno akvarely J. E. Wocela a autentickými
díly Komenského

Akce:

■ ZÁMEK KUNÍN • otevřeno: út–ne od 9:00 do 17:00 h (poslední
prohlídka v 16:00 h) • zámek je, díky své nejslavnější majitelce,
kterou byla hraběnka Marie Walburga, přizván v roce 2021 do
projektu Národního památkového ústavu Rok osvícenské šle-
chty • výstavy na zámecké půdě: Po stopách novojičínského
baroka • MEZISVĚTY – obrazy Rosany de Montfort a Russella G.
A. de Montfort 

■ 8. července v 16:00 h • JEZEVEC CHRUJDA MÍŘÍ DO NOVÉ-
HO JIČÍNA!!! • Nová galerie • povídání s autorem Petrem Stančíkem
o jeho knihách a výroba modelu ponorky Abramis z recyklovatelných
materiálů podle knihy H2O a poklad šíleného oka. Materiál pro
workshop bude k dispozici na místě • rezervace na e-mail:
lenka.jurackova@muzeumnj.cz • vstupné: dospělí 70 Kč / děti
40 Kč
■ MUZEUM Z DOMOVA • záložka na webových stránkách muzea,
kterou doplňujeme o nová videa, virtuální prohlídky, pracovní listy,
kvízy, apod.

Otevírací doba
úterý – pátek 8:00–12:00 h, 13:00–17:00 h 

soboty, neděle, svátky 9:00–16:00 h 

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070 
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Kroužky a kurzy na školní rok 2021/2022
• zveřejnili jsme novou nabídku kroužků na příští školní rok 2021/2022.
Své si zde najdou předškoláci, školáci, studenti, dospěláci, ale
i senioři a seniorky. Vše je podrobně na www.fokusnj.cz.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz, 
web: http://www.fokusnj.cz

Výstavy:
■ pátek 2. července – pondělí 30. srpna • galerie Návštěvnického
centra – výstava fotografií s názvem KULTURA PŘED… • výstava
fotografů z Nového Jičína • Lenka Malinová, Petr Lenart, Petr Pše-
nica, Miroslav Kardačinský • vernisáž se uskuteční 2. července
v 17:00 hodin
■ do neděle 29. srpna • expozice Návštěvnického centra • výstava
VOJENSKÝCH POKRÝVEK HLAVY • Muzeum Novojičínska • výsta-
va je součástí placené expozice klobouků 

Novojičínský jarmark – prázdninový
Novojičínský jarmark prázdninový proběhne tentokrát v sobotu

17. července od 8:00 do 15:00 h na Masarykově náměstí. Nabídne
produkty regionálních výrobců, řemeslné a rukodělné výrobky.
Hana Rolná, Návštěvnické centrum

Den pro klobouk
Jako součást Technotrasy pořádá Návštěvnické centrum komen-

tované projížďky dobovým autobusem po technických památkách
města, které proslavila výroba klobouků. Další projížďka se uskuteční
již 17. července. Následující termíny akce jsou 21. srpna a 16. října.
Na akci je nutná rezervace, tak neváhejte a zamluvte si své místo
včas. Více informací na www.icnj.cz/stranka/technostrasa.html, pří-
padně na tel. čísle 735 704 070
Kristýna Juliová, Návštěvnické centrum

Letní číslo Turistických novin Novojičínsko
Uběhlo další čtvrtletí a Návštěvnické centrum má pro vás připra-

vené letní vydání Turistických novin Novojičínsko. Toto číslo přinese
spoustu tipů na výlet do okolí Nového Jičína. Chybět nebudou
pozvánky za kulturou a nejnovější zajímavosti na Novojičínsku.
Noviny budou k dostání na recepci Návštěvnického centra, v budově
městského úřadu a na https://www.icnj.cz/stranka/turisticke-novi-
ny-novojicinsko.html
Nikola Maňáková, Návštěvnické centrum 

Knihovna polního maršála Laudona
Expozice Generál Laudon v Návštěvnickém centru má novinku.

Jedná se o část knihovny slavného vojevůdce, který v roce 1790
v tomto domě zemřel. Sbírka obsahuje přes tisíc svazků převážně
z 18. století. Zřejmě nepřekvapí, že německy, francouzsky, italsky
a anglicky psané knihy se zabývají převážně vojenstvím, zejména
válečnými operacemi a stavbami pevností. Patrně jde o jednu z nej-
větších knihoven svého druhu a doby původu v Evropě.
Návštěvnické centrum

• Půjčujeme audioprůvodce do expozic a města Nový
Jičín • trekové hole nejen pro pěší trasu Generál Lau-
don • disky pro discgolf

Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h

dový festival ve stylu folk, blues, country • pátek: Věra Martinová,
René Souček, Jára trio, Open mic stage, sobota: Lenka Filipová,
Miroslav Paleček, Lucie Redlová & Garde, Pavel Čadek, Lada Šimíč-
ková & Ivo Cicvárek, Petr Brandejs band, Fčil a Tu, Open mic stage
• vstupné na webu
■ neděle 18. 7. v 15:30 h • zahrada restaurace Nové Slunce •
Městská dechová hudba Nový Jičín 
■ sobota 24. 7. v 20:00 h • Amfiteátr Skalky • Rock Opera
Praha – rocková opera Trója • Rock Opera Praha existuje na
hudební scéně více než deset let. Zakládá si na adaptacích
nesmrtelných příběhů z ranku nejen klasické literatury, expresivní
hudbě v podání živé kapely, velkých rockových hlasech, ohnivé
show a obdivuhodných výkonech akrobatů a herců fyzického
divadla • Kamil Střihavka, Eva Urbanová, Jan Toužimský • 280 /
350 Kč
■ pátek 30. 7. – neděle 1. 8. • Amfiteátr Skalky • Garden Food
Festival • pohodová atmosféra, odpočinek a nezapomenutelný
gastro zážitek a koncerty, workshopy, školy vaření, akci moderuje
Markéta Hrubešová • pátek od 16:00 h – cimbálová muzika Poštár,
Hrdza (SK) • sobota od 10:00 h – November 2nd, David Koller •
vstupné na webu • více o programu na www.njleto. cz

Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.

Minulý podzim jsme v bláhové naději nabídli nové předplatné,
nepodařilo se nám ale odehrát ani jedno představení. Divadlo zavřel
koronavir. V květnu navíc začala rekonstrukce přístavby. Ta by měla
být hotová do konce listopadu, práce, které zasáhnou oba sály, by
možná mohly skončit o pár týdnů dřív. Letošní předplatitelské cykly
tedy přesuneme do další sezony. Abonentky, které jste si minulý
podzim zakoupili, zůstávají v platnosti. Diváci, kteří o přesun do další
sezony neměli zájem, mohli do 2. července předplatné vrátit. 
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Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce do klubových

prostor na baště městského opevnění, při dodržení platných naří-
zení v závislosti na epidemiologické situaci, v době od 1. do
30. července na výstavu grafiky Gabriely Markové, absolventky
Základní umělecké školy Nový Jičín a Fakulty umění Ostravské
univerzity, ve čtvrtek 15. července v 16:00 hodin na besedu Vzpo-
mínky nám zůstanou, připomínající významné členy klubu Kristu
Mičkovou a Jaroslava Bělíka, kteří nás letos opustili, a v pátek
30. července v 16:00 hodin na besedu Letní setkání nejen s jubi-
lanty aneb Povídání Pavla Wesseleho a hostů. Moderátorem bude
v obou případech Karel Chobot. Klub zároveň připravuje ve dnech
14. až 16. září odbornou exkurzi „Po stopách Jana Ámose
Komenského, rodáků, osobností audálostí spojených s Novým
Jičínem“ ve východních Čechách. Bližší informace na interneto-
vých stránkách, facebookovém profilu klubu a instagramu.

Klub rodáků a přátel města

Skvělý start pro Elišku

Začátek sezony se členům discgolfového klubu Moravian Gators
Nový Jičín povedl a už nyní slaví několik úspěchů. Kryštof Novák
22. května vyhrál turnaj Budweis Stromovka Open v Českých Budějo-
vicích (v kategorii Open) a Kristýna Jurčíková 6. června obsadila krásnou
druhou příčku na druholigovém turnaji v Komárně (v kategorii MJ12).
Největší úspěch slavila Eliška Bártková poté, co 13. června v kategorii
Women zvítězila na prvoligovém turnaji v Moravském Krumlově. 

V sobotu 12. června se odehrál také turnaj ve Valašském Meziříčí,
kde naši svěřenci Petr Ryšánek a František Trenz obsadili v kategorii
MP50 druhou a třetí příčku. Už teď se těšíme na letní turnaje, členům
novojičínského klubu přejeme tradiční – Ať to lítá!
Radek Dostál

Zlatá Eliška Bártková stojící uprostřed. Foto: Milan Prustoměrský

S turisty v CHKO Bílé Karpaty

První červnovou sobotu Klub českých turistů, odbor Turisti Nový
Jičín uspořádal autobusový zájezd pro všechny, kteří se rádi toulají
přírodou a poznávají nová místa. Vycházeli jsme z města Valašské
Klobouky. Odtud jsme se vydali lesem k dřevěné rozhledně Královec
s nádhernými výhledy na Vizovické vrchy a panorama Bílých Karpat.
Trasa dál vedla rozkvetlými loukami po česko-slovenském pomezí.
Na mnoha místech se naskytly vyhlídky na moravská i slovenská
pohoří. Cílem výletu bylo městečko Brumov, kde někteří turisté
absolvovali prohlídku zříceniny královského hradu. 
Lenka Hrnková

Novojičínští turisté podnikli výlet do Bílých Karpat. Foto: Vlasta Čejková 

Týden v Jizerských horách 
Díky postupujícímu rozvolňování mohl Klub českých turistů, odbor

TJ Nový Jičín uskutečnit druhý týden v červnu rok odkládaný zájezd
do Jizerských hor. Navíc se konečně umoudřilo i počasí a tak si
mohlo 15 turistů vychutnat nádhernou přírodu na severu Čech. 

Během pobytu jsme zvládli zdolat Nebeským žebříkem nejvyšší
horu Jizerských hor Smrk s rozhlednou, a také o dva metry nižší horu
Jizeru. Na cestách jsme obdivovali nejen skalní útvary, jako je Ořešník,
Polední kameny, Frýdlantské cimbuří, Hajní kostel, Paličník, ale také
výhledy z nich. Uchvátily nás divoké horské potoky a vodopády, roz-
lehlá horská rašeliniště i malebné osady, jako je Jizerka. Také jsme
navštívili historické a kulturní památky, lesní divadlo a kostel v Hej-
nicích, lázně Libverda a Obří sud a hrad a zámek ve Frýdlantě.
Martina Fiedlerová

Kloboučnická tradice v akci
V průběhu měsíce června byly otevřeny tři výstavy založené na

unikátní muzejní podsbírce klobouků a pokrývek hlavy Muzea Novo-
jičínska. První s názvem „Ve zbrani a zbroji“ je součástí stálé expozice
Návštěvnického centra Nový Jičín a představí unikátní kolekci vojen-
ských pokrývek hlavy včetně uniforem. Druhá výstava „Vzpomínky
na monarchii“ byla zahájena 10. června na Státním zámku Hradec
nad Moravicí, kde je součástí prohlídky zámeckých interiérů. Návštěv-
níci zde mohou do poloviny září zhlédnout neuvěřitelné množství
klobouků a pokrývek hlavy ze šlechtických sbírek z hradů a zámků
České republiky, které se podařilo v Novém Jičíně zachránit. Třetí
výstava „Dámy a pánové, držte si klobouky!“ se otevřela 25. června
v prostorách nejsevernějšího místa naší země a je unikátně propojena
s prohlídkou Šluknovského zámku. 

Více zde: www.ncnj.cz, www.zamek-hradec.cz, www.zamek.mes-
tosluknov.cz
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Pozvánky
• Promenádní koncert dechové hudby
Již tradičně zveme všechny milovníky dechové a taneční hudby na

Promenádní koncert, který se koná v neděli 18. července v 15:30  h
v zahradě restaurace Nové Slunce. Městská dechová hudba Nový
Jičín nabídne k poslechu slavné melodie různých žánrů a těší se na
své posluchače.

• Akce s odborem Turisti
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve všechny pří-

znivce pěší turistiky na jednodenní autobusový zájezd s cílem Hrad
Sovinec a Rešovské vodopády, který se uskuteční 17. července.
Odjezd vlastním autobusem je v 6:00 h od Lidlu. Připraveny jsou
trasy o délce 9 až 17 km. Akci zahájíme prohlídkou hradu Sovince
a cestou navštívíme Rešovské vodopády. Návrat do Nového Jičína
do 20:00 h. Aktuální informace naleznete na http://turisti-kctnj.cz a na
vývěskách na ulicích Lidické a K Nemocnici.
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Červenec 2021Placená inzerce

● čištění interiérů a exteriérů aut
● úklidy bytových domů
● úklid firem, kanceláří
● úklidy domácností

Používáme kvalitní přípravky s obsahem nano částic • www.nano-uklidy.cz



Placená inzerce
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Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce

mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský zpravodaj 
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Dr. Edvard Beneš byl prezidentem Československé republiky
v letech 1935 až 1938. V letech 1938 až 1945 žil v exilu. Úřadujícím
prezidentem byl opět zvolen pro léta 1945 až 1948. Byl jedním
z vůdců prvního československého odboje. Jeho příbuzným z rod-
ných Kožlan byl první poválečný předseda Okresního národního
výboru v Novém Jičíně Arnošt Leipert, který o prezidentovi pronesl
krátký projev během zasedání v květnu 1945. 

V červenci roku 1946 se Edvard Beneš rozhodl vykonat prezident-
skou návštěvu na Moravě. Dne 17. července 1946 vedla cesta pre-
zidentské kolony směrem na Ostravsko. První zastávkou bylo město
Lipník nad Bečvou, další Hranice na Moravě, pak Nový Jičín a Příbor.
V Novém Jičíně byl předem zpracován pořad celého prezidentova
příjezdu. Na hranicích města u kaple Bolestné Panny Marie zvané
Španělská zahrála prezidentovi na přivítanou městská hudba. Pořa-

datelský vůz přivedl vozidlo prezidenta s prezidentskou vlajkou až
na novojičínské náměstí. Zde zahrála vojenská hudba krátkou sklad-
bu na uvítanou a fanfáry z opery Libuše. Následně mu byli představeni
předseda okresního národního výboru František Rozehnal a další
představitelé samosprávních a bezpečnostních složek města. Pre-
zidentovi a jeho manželce byly předány kytice a po projevu předsedy
místního národního výboru Oldřicha Kresty dostal prezident Dr.
Edvard Beneš diplom čestného občanství. Ten umělecky ztvárnil
výtvarník a rodák z obce Rybí Adolf Zábranský. 

Při návštěvě v Novém Jičíně prezidenta doprovázel tehdejší ministr
obrany generál Ludvík Svoboda. Klobouk, věnovaný dělníky z továrny
Hückel prezidentovi, je dodnes uchováván ve sbírkách Muzea Novo-
jičínska. 
Radek Polách, Muzeum Novojičínska, fota: Zdeněk Svoboda

Edvard Beneš přijel před 75 lety
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Uzávěrka příštího čísla bude 16. července ve 12:00 h

Aktuality objektivem čtenářů

Zuzana Irglová

Probíhající stavební práce na městských komunikacích, přesněji na tom, co je pod nimi, určitě
nemilují naši řidiči. Pro mnohé „pěšáky“ se to ale stává častým námětem při hledání foto no-
vinek do naší rubriky. Našly se však i jiné aktuality.
■ Zajímavý snímek na téma uvedené v záhlaví zachytila na ulici K Nemocnici Marie Herma-

nová
■ Zuzana Irglová poslala rozkvetlou nádheru z lesoparku za Hückelovými vilami
■ Žhavou novinku, otevření rekonstruovaného stadionu, přináší po delší odmlce Jan Kopera
■ Snímek Vladimíra Koláčka ukazuje situaci na parkovišti na Riegrově ulici, která u nás není,

bohužel, ničím novým
Za zaslané příspěvky s aktuální tématikou děkujeme a ty další očekáváme do 15. července.
Zasílejte snímky v kvalitě vyšší než 1MB. Pavel Wessely Marie Hermanová

Jan Kopera

Vladimír Koláček



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.15625
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


