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Vážení spoluobčané,
Před sto lety se narodil generál Jaroslav Hlaďo

vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,
coinformací
nám přinese.
V straně
odlesku
příjemné
bezNový
starostí
Více
čtěte na
9. vánočních svátků v nás zůstávají milé chvíle
Foto:sL.rodinou
Sitenskýa(repro
Státníokamžiky
okresní archiv
Jičín)
pracovních i soukromých. Všichni bychom jistě chtěli zažívat radost a pohodu i v následujících dnech.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál za sebe, ale i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu
v Novém Jičíně, pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě. Též Vám přeji,
abyste našli sílu na překonávání všech překážek, které Vám rok 2012 přinese.
Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
vzdělanost je a musí být naší prioritou. Investice do školství se nám bohatě vrátí. V Novém Jičíně proto do
mateřských a základních škol, které
město zřizuje, vkládáme nemalé prostředky. Bez dotací by rekonstrukce
byly velmi složité, proto se snažíme
zapojovat do všech dotačních výzev.
A jsme velmi úspěšní i přesto, že končí
programovací období 2007 - 2013. Velký dík patří odborům majetku, rozvoje a investic a školství, kultury
a sportu a samozřejmě vedení škol.
Pro letošní rok jsme z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko získali 24 miliony korun. Z evropských dotací modernizujeme učebny dvou základních škol, některé prostory projdou
rekonstrukcí a přibude jedno oddělení v mateřské škole. Dotace
pokryjí 85 procent nákladů na stavební úpravy, vybavení tříd a tělocvičen. Zbytek vynaloží město.
Regionální rada se rozhodla podpořit projekty Základních škol
Komenského 66 a Tyršova a Mateřské školy Sady. Tyršova nazvala svůj projekt Moderní škola – člověk pro 21. století a získala na
něj 8,31 milionu korun. Počítáme s rekonstrukcí tělocvičny, učeben
fyziky a zeměpisu, cvičné kuchyňky pro výuku vaření a chodby.
Třídy vybavíme moderními pomůckami pro zkvalitnění výuky.
Komenského 66 obdržela 8,37 milionu korun na projekt Zdravá
škola. Zahrnuje rekonstrukci a modernizaci dvou tělocvičen a nářaďoven, vybavení odborných učeben zejména vizuální technikou.
Přeměnou projde také učebna pro výuku výchovy ke zdraví.
Mateřská škola Sady zabodovala s projektem MŠ Montessori – šance pro vaše dítě. Zařízení sídlí v jedné z Hückelových
vil, která je památkově chráněná. Zmiňovanou akcí tuto kulturní
památku zhodnocujeme. Z dotace 7,41 milionu korun a příspěvku města proběhne rekonstrukce střechy, stavební úpravou
projde podkroví a třetí nadzemní podlaží. Vznikne nová herna
a ložnice, zvětšením využitelné plochy přibude další oddělení pro
15 dětí.
Z Operačního programu životního prostředí Energetické úspory
budov jsme získali 8,9 milionu korun na rekonstrukci budovy ZŠ
Jubilejní 3 a 3,3 milionu na budovu Dlouhá 56. Realizace projektů
začne letos a skončí příští rok. Budovy budou zatepleny, proběhne
výměna oken, dveří či oprava střech. Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu a statice domu počítáme s uzavřením budovy Trlicova
8 odloučeného pracoviště MŠ Sady.
Myslím ale, že přicházíme s velmi dobrým řešením, když počítáme s vybudováním nové mateřské školy právě v rekonstruované budově ZŠ Dlouhá. Dalším přínosem bude navýšení kapacity o jedno oddělení - proti Trlicově 8 ze tří na čtyři. Se
vznikem oddělení na MŠ Sady Revoluční se kapacita školek
zvýší o 40 míst. Domnívám se, že těmito kroky pokryjeme poptávku po umístění dětí v mateřských školách v Novém Jičíně.
Realizace vestavby MŠ na ZŠ Dlouhá 56 proběhne od srpna
do října 2013. Letos zároveň dojde k úpravě zpevněných ploch
u ZŠ Dlouhá.
Z operačního programu jsme získali také 2,2 milionu korun na
rekonstrukci a zateplení budovy MŠ Jiráskova odloučeného pracoviště MŠ Sady. Akce proběhne až v roce 2014 – důvody jsou časové (výběrová řízení) a kolizní (rekonstrukce MŠ Sady Revoluční
a vznik mateřské školy v budově Dlouhá 56).
Mimo dotační projekty letošní rozpočet počítá s 2,3 milionu na rekonstrukce a opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, malování
budov, výměny podlahových krytin, vybavení školních jídelen a jiné
nezbytné práce a téměř 5,5 milionu na práce investiční povahy.
Po letech dochází k investicím do zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, a netýká se to jen středního školství. V orgánech
kraje jsme schvalovali například 2,3 milionu korun na dokončení
výměny oken na gymnáziu a střední odborné škole – první fáze a
oprava střechy proběhly loni – a dále 990 tisíc korun na výměnu
oken v Odborném učilišti a Praktické škole. Investice poplynou do
budov Mendelovy střední školy a rýsují se další, například do dětského domova a školní jídelny.
Vážení spoluobčané a zejména vy, rodiče. Při takovém množství
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investičních akcí nelze vyloučit, že nastanou nepředvídatelné komplikace. Věřím, že budete shovívaví, protože důležitý je cíl. A tím je
stále kvalitnější výuka se stále kvalitnějším zázemím.

Poděkování rodině Zimulových
Marie Machková, tisková mluvčí
Osadní výbor městské části Žilina poděkoval rodině Zimulových, která pomohla svým sousedům Mikulenkovým v tíživé situaci. Diecézní charita ostravsko-opavská Zimulovým věnovala
menší finanční dar.
„Mikulenkovým vloni v říjnu shořel dům a Zimulovi jim bezplatně
nabídli prostory ve svém domku. První měsíc dokonce za své
„podnájemníky“ platili i energie. Taková solidarita je dnes opravdu vzácná,“ řekl předseda osadního výboru Jaroslav Perútka
a mladší i starší paní Zimulové věnoval kytičku. Martin Okáč
z Diecézní charity ostravsko-opavské přinesl rodině finanční dar
v hodnotě osm tisíc korun jako poděkování za nezištnou pomoc
Mikulenkovým.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Padesátá pátá schůze Rady města Nový Jičín dne 10. dubna:
Rada města vyhlásila konkurz na místo ředitele/ky Střediska
volného času Fokus (informujeme o něm na jiném místě). Dala
souhlas k přerušení provozu v mateřských školách během letních
prázdnin a k navýšení počtu žáků ve školní družině při ZŠ Komenského 68 ze 150 na 200 žáků.
Padesátá šestá schůze Rady města Nový Jičín dne 12. dubna:
Radní schválili výběr dodavatele projektové dokumentace k zateplení pěti objektů města – budovy v Divadelní 8, MŠ Jiráskova
10, azylového domu, ZŠ Dlouhá 56 a ZŠ Jubilejní 3. Vyhlásila nové
zadávací řízení na rekonstrukci interiéru Beskydského divadla.

Pomozte nám s plánem
Ivana Kovaříková, odbor majetku, rozvoje a investic
Nový Jičín zahájil přípravu Strategického plánu rozvoje města.
Současný rozvojový plán vznikl v roce 2007. Většinu v něm definovaných aktivit město úspěšně realizovalo. Pro léta 2014 - 2020 je
potřeba dokument aktualizovat, stanovit nové cíle i s ohledem na
další programovací období Evropské unie. Stále se rýsují možnosti
čerpání dotací, které chce město rozhodně využít. Naplánované
aktivity je ale třeba provázat s finančním plánem, aby zastupitelé
v příštích rozpočtech města vyčlenili peníze na realizaci.
Tvorba strategického plánu bude probíhat do konce roku. O jeho
finální verzi by zastupitelé měli hlasovat na prosincové schůzi. Přípravu tematických oblastí budou společně s externími poradci zajišťovat pracovní skupiny složené z politiků i zaměstnanců úřadu.
Vedení města však chce dát slovo všem obyvatelům. Průběžně
budou probíhat dotazníková šetření, veřejná projednávání, podněty
mohou lidé podávat i přes facebook. Do procesu se může veřejnost aktivně zapojit již nyní vyplněním dotazníku, který je přílohou
tohoto čísla zpravodaje. Formulář bude zveřejněn i na městských
webových stránkách v sekci Rozvoj města. Vyplněné dotazníky
mohou občané odevzdávat v městském informačním centru do
konce června tohoto roku.

Občanská statistika – únor 2013
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší občan
Nejstarší občanka

24 181
16
8
8
2
56
17
23

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Mění osvětlení, budou výpadky
Marie Machková, tisková mluvčí
Na ulici Svatopluka Čecha začala rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Do osmého června zde bude docházet
k částečným výpadkům osvětlení. Sloupy se svítidly jsou již
technicky nevyhovující, město je nahradí modernějšími a výkonnějšími.
V úseku od kruhového objezdu na takzvaném Malém náměstí po Suvorovovu ulici bude postaveno třináct nových sloupů
namísto původních šestnácti. „Energetická společnost tady současně pokládá plynové potrubí. Proto nelze zajistit trvalé osvětlení
komunikace v celém jejím úseku. Za částečné výpadky se omlouváme,“ vysvětlila Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje
a investic.
Veřejné osvětlení se následně bude měnit i v Máchově ulici, od
kruhové křižovatky u hasičské zbrojnice po ulici U Jičínky. Dvanáct
starých sloupů nahradí deset nových stožárů se svítidly. Projekt
zde počítal s náklady 2,3 milionu korun. V elektronické aukci se
radnici podařilo cenu snížit na 1,4 milionu.

Sběr nebezpečných odpadů
Ivan Junášek, Technické služby
Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v místních částech Nového Jičína v těchto termínech a na následujících místech:
Loučka – středa 15. května: 15.45 – 16.00 - parkoviště u podzemních garáží, 16.00 – 16.15 - u věžáku č. 275 naproti pneuservisu, 16.15 – 16.30 - u Koruny, 16.30 – 16.45 - u správní budovy
bývalého ZD
Kojetín – středa 15. května: 17.00 – 17.30 - točna autobusu
Straník – středa 22. května: 15.45 – 16.15 – nad školou, 16.15
– 16.45 - u prodejny Jednoty, 16.45 – 17.30 - odbočka ke hřišti
Bludovice – středa 29. května: 15.45 – 16.15 - čerpací stanice,
16.15 – 16.45 - autobusová zastávka u České školy, 16.45 – 17.30
- u kostela
Žilina – středa 5. června: 15.45 – 16.15 - u hřiště, 16.15 – 16.45
– Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), 16.45 – 17.15 – U Škorňů
(Pstruží potok), 17.15 - 17.30 hod. - Beskydská (parkoviště pod
kaštany)
Pro převzetí těchto odpadů budeme žádat od občanů doklad
k ověření jejich bydliště.

Co město nabízí k pronájmu
Miroslava Saksová, bytový odbor
Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory
a parkovací stání:
Divadelní 8 – 19 kanceláří v prvním a druhém patře (od 12,7 do
42,9 čtverečního metru)
Suvorovova 152 – 16 kanceláří ve druhém a čtvrtém podlaží (od
10,0 do 25,2 čtverečního metru)
Msgr. Šrámka 11 – 2 ordinace v prvním patře (od 17,84 do
20,8 čtverečního metru)
Sokolovská 9 - 9 kanceláří v prvním a druhém patře (od 8,03 do
39,23 čtverečního metru)
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 čtverečního metru
Kojetín 7 – bývalá restaurace
Loučka 90 – 2 místnosti v přízemí (10,35 a 16,31 čtverečního metru)
Loučka u Nového Jičína – 10 stání k parkování osobních aut
v budově krytého parkoviště.
Bližší informace sdělí Miroslava Saksová z bytového odboru
městského úřadu, telefon 556 770 864, e-mail msaksova@novyjicin-town.cz.

Veřejná setkání s občany
Marie Machková, tisková mluvčí
V městských částech Nového Jičína se uskuteční veřejná setkání
s občany. Kromě zástupců osadních výborů se jich zúčastní členové vedení města a vedoucí odborů městského úřadu. Občané se
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na ně mohou obracet se svými dotazy, připomínkami a podněty.
Setkání proběhnou v následujících termínech:
Straník – pondělí 20. května v 17.00 hodin v tělocvičně areálu TJ
Loučka – úterý 21. května v 17.00 hodin v sále restaurace U Chovatelů
Bludovice – středa 22. května v 17.00 hodin v budově Fojtství
Kojetín – čtvrtek 23. května v 17.00 hodin na hřišti, za nepříznivého počasí v bývalé škole
Žilina – pátek 24. května v 17.00 hodin v sále restaurace Kolonie

Vzpomínka na konec války
Marie Machková, tisková mluvčí
Starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák zve občany v úterý
7. května na setkání u příležitosti dvou významných událostí 68. výročí ukončení druhé světové války a 100 let od narození
zdejšího rodáka generála Jaroslava Hlaďo. V 10.00 hodin
proběhne pietní akt u pomníku padlých na městském hřbitově
a v 9.30 hodin v místní části Žilina. Hlavní vzpomínková akce
se uskuteční v 10.30 hodin u pamětní desky Jaroslava Hlaďo
(u obchodního domu Hruška - bývalý OD Julius Meinl) na ulici
Gen. Hlaďo.
Vzpomínkové akce se zúčastní představitelé města Nový Jičín,
zástupci místní vojenské posádky, členové Československé
obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu
rodáků a přátel města, České obce sokolské, Junáka – svazu
skautů a skautek ČR a střediska Pagoda Nový Jičín.

Hledáme svědky napadení
Rodiče napadených studentů
Pomozte odhalit a potrestat násilníky, kteří 10. března od 18.00
do 18.30 hodin na autobusovém nádraží v Novém Jičíně napadli
dva studenty čekající na autobus. Skupina nepřizpůsobivých občanů je nejdříve slovně a poté fyzicky napadla. Povalila je na zem
a tloukla pěstmi do obličeje, hlavy a břicha, pošlapala je a zkopala
po celém těle.
Prosíme všechny, kteří v danou dobu byli na autobusovém nádraží a zákeřný a brutální útok na nevinné lidi viděli, aby podali
svědectví na Policii ČR - informace lze sdělit telefonicky na linku
158 nebo přímo na služebně. Nebuďte lhostejní a pomozte k objasnění případu. I vy se můžete kdykoli ocitnout v situaci, kdy budete
potřebovat pomoc druhých!

Otázka pro...
Jaroslava Třešňáka, generálního ředitele firmy JTH Group:
V areálu bývalé tabákové továrny začaly stavební práce. Jak
dlouho potrvají a co na tomto místě bude?
Pokud nenastanou komplikace, letos v listopadu zde otevřeme
obchodní centrum. V první etapě to bude prodejna Interspar s mnoha obchody rozmanitého charakteru. Ve druhé etapě, která je ve
fázi projekčních prací, plánujeme výstavbu hobby marketu.

Rada města Nový Jičín
vyhlašuje

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE/KY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS
Informace o předpokladech pro výkon funkce a náležitostech
přihlášky jsou k nahlédnutí na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/volna-pracovni-mista/volnapracovni-mista/
Přihlášky lze poslat doporučeně poštou nebo doručit osobně
nejpozději 10. května 2013 do 11.00 hod. na adresu:
Městský úřad Nový Jičín, odbor školství, kultury a sportu,
Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.
Obálku je třeba označit slovy:
KONKURS NA SVČ FOKUS, NOVÝ JIČÍN – NEOTVÍRAT.
Podrobnosti sdělí ing. Navrátilová na telefonu 556 768 218.
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Kulatý stůl se starostou

Radnice vyzývá: Deratizujte!

Kateřina Geryková
Zastupitelstvo dětí a mládeže Nového Jičína pořádalo jedenáctého dubna první neveřejnou besedu se starostou města. Jaroslava
Dvořáka jsme se zeptali například na cyklostezky, modernizace
škol a možnosti brigád pro mládež v Novém Jičíně. Dověděli jsme
se informace o rozpočtu města, co se tady chystá nového a spoustu dalších zajímavých věcí. Ptali jsme se i na to, jestli také město
třídí odpad poté, co ho domácnosti vytřídí a dají do určených kontejnerů. Touto cestou jsme se chtěli dovědět více informací o místě,
kde žijeme. Panu starostovi i nám se beseda velmi líbila. Někdy
v budoucnu bychom ji chtěli zopakovat.

Naděžda Davidová, odbor životnho prostředí
Městský úřad Nový Jičín vyzývá vlastníky nebo správce objektů,
kanalizace, horkovodů, kontrolních šachet, kolektorů a podobně,
aby na vlastním či svěřeném majetku a na své náklady zajistili deratizaci. Pro zvýšení účinnosti je třeba ji provést jednotně ve dvou
fázích – nejlépe od 1. do 31. května a od 1. do 30. září.
Veškeré deratizační práce je nutno provádět v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a podle metodického pokynu hlavního hygienika ČR.

Vstříc sociálním službám
Daniela Susíková, koordinátor komunitního plánování
Město Nový Jičín získalo z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost dotaci na svůj projekt „Nový Jičín – vstříc sociálním
službám“. Jeho cílem je vytvořit efektivní systém sociálních služeb
v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování.
Projekt začal 1. dubna 2013 s předpokládaným termínem ukončení 31. března 2015. Hlavním výstupem bude dokument Komunitní
plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve městě Nový Jičín
na léta 2016 až 2019. Dílčími výstupy budou Elektronický katalog
sociálních služeb, dotazníkové šetření zaměřené na mapování potřeb veřejnosti, dále analýza lidí ohrožených sociálním vyloučením
a medializace procesu komunitního plánování například prostřednictvím Dnů sociálních služeb.
Oslovíme rovněž obce v našem správním obvodu, které se budou moci seznámit a projít procesem komunitního plánování. Nabídneme jim vhodnou formu spolupráce na plánování sociálních
služeb a jejich udržitelnosti.
Proces komunitního plánování sociálních služeb není v Novém
Jičíně úplnou novinkou. Činnost čtyř pracovních skupin se zaměřuje na rodinu, zdravotně postižené, seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením. Uvítáme aktivní zapojení dalších občanů, kteří tak
budou moci ovlivnit strukturu a kvalitu sociálních služeb v našem
městě. Případní zájemci se mohou přihlásit u koordinátora komunitního plánování Daniely Susíkové, telefon 556 768 338, e-mail:
dsusikova@novyjicin-town.cz.

Cukrářský den se vydařil
Druhý Cukrářský den v Novém Jičíně měl obrovský úspěch.
Osmnáct stánků bylo devatenáctého dubna téměř nepřetržitě v obležení zákazníků. V nabídce byly desítky druhů zákusků
a drobného cukroví, ale i pečivo, marcipán, medové perníčky,
dorty, palačinky a samozřejmě cukrovinka města – Laudonův
klobouk se skořicovou příchutí. Cukrářský den se bude opakovat
opět na podzim.

Připomněli návštěvu Josefa II.
Marie Machková, tisková mluvčí
Položením kytice a čestnou salvou si Nový Jičín dvanáctého dubna připomněl návštěvu císaře Josefa II. Vzpomínková akce proběhla v režii klubů vojenské historie a za doprovodu jezdeckého

Císaře Josefa II. v podání Miloslava Leška přivítali chlebem a solí.
Foto: Marie Machková

oddílu Bludička. Císař navštívil Nový Jičín 13. dubna 1787, při své
druhé cestě do Ruska za Kateřinou II. Velikou. Ubytoval se a přespal i se svým doprovodem v domě č. 10, v hostinci U Zeleného
stromu na náměstí. Následující den pokračoval v cestě.

Novináři poznávali město
Moravská tisková agentura
Unikátní expozici výroby klobouků zhlédla počátkem dubna skupina pražských novinářů. Zástupci médií přijali pozvání ostravské
Agentury pro regionální rozvoj k prohlídce Návštěvnického centra
v Novém Jičíně.
Jeho vedoucí Radka Bobková seznámila novináře z Českého
rozhlasu, tištěných i internetových médií s jednotlivými částmi expozice v Domě generála Laudona. Hosté zhlédli autentické videoukázky z průběhu kloboučnické výroby.
Navštívili také ateliér, v němž si lze otestovat vlastní tvořivost
a výtvarné nadání, a vyzkoušeli celou škálu vystavených klobouků.
„Přesvědčili jsme se, že v tomto krársném historickém a kulturním
městě je co obdivovat,“ uvedla Alena Vlachová z Mediálního centra
Orbis CzechTourism.

Kurz sebeobrany pro ženy

Text a foto: Marie Machková
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Marie Machková, tisková mluvčí
Městská police Nový Jičín opět pořádá kurz sebeobrany pro ženy,
který bude součástí programu prevence kriminality. V pěti osmihodinových lekcích se účastnice kurzu naučí bezpečnému chování
v běžném životě, ale i psychologickým a právním aspektům sebeobrany. Výuka bude bezplatná, probíhat bude o víkendech od
11. května do 8. června ve Středisku volného času Fokus.
„Přihlášky si mohou zájemkyně vyzvednout v naší služebně v Divadelní ulici 8. Tady je také přijímáme. Doporučujeme ale zastavit
se co nejdříve, počet míst je omezený,“ uvedla městská policistka
Ilona Majorošová.
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Vilém Kalíšek: 102 let
Marie Machková, tisková mluvčí
Nejstarší občan našeho města Vilém Kalíšek oslavil 102 let.
Do domova důchodců Paprsek, kde žije, mu přišli popřát příbuzní
i zástupci města. Oslavenec měl z gratulantů obrovskou radost.
Hlavně jej těšilo, že si s hosty může povídat.

„Úsporky“ do koše nepatří. Jakmile doslouží, je třeba je odevzdat
k odborné recyklaci. Zajišťuje ji nezisková společnost EKOLAMP,
která odebírá a recykluje také průmyslová svítidla.
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší
prodejny elektra nebo malých sběrných nádob. Takovou nádobu
najdete v budově městského úřadu na Divadelní ulici 1. Sběrný dvůr na Palackého třídě je otevřen každý pracovní den od
7.00 do 11.00 a od 11.30 do 17 00 hodin a v sobotu od 8.00 do
11.00 hodin.
EKOLAMP založily v roce 2005 tuzemské pobočky společností
Philips, Osram, GE Industrial a Narva B.E.L./ČR. Vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení,
jejich recyklaci a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na
www.ekolamp.cz.

Marie a Lída

Stodvouletému jubilantovi popřál také starosta Jaroslav Dvořák.
Foto: Marie Machková

Marie Hromádková, dobrovolnice
Osud nás dvě dal dohromady zcela náhodně. Ale jsem ráda, že
jsme se našly. Stalo se to při mých dobrovolnických návštěvách
v novojičínském Domově pro seniory na Hřbitovní ulici. Paní Lída
je nepohyblivá, trvale ležící, zapomenutá příbuznými i známými.
Letos v srpnu jí bude osmdesát. Nostalgicky se svěřuje: „Nebudu
to nijak oslavovat, ani nebudu péct. Je to se mnou všechno už na
h … a s… mě to.“
Obě Lídiny ruce, stejně jako nohy, ustrnuly s celou její ležící postavou na levém boku otočeném ke dveřím. Jako by stále někoho
vyhlížela, na někoho čekala. Pohybuje jen palci a jedním ukazováčkem na rukou. Do dveří však vcházejí jen zaměstnanci. Kde
jsou ti, které milovala? Kde se všichni ztratili? Někteří zemřeli, jiní
nestojí o nemocnou nemohoucí matku, babičku, tetu...

„Rád debatuje. Sleduje televizi nebo si čte a pak nabyté informace s oblibou rozebírá,“ řekla ředitelka domova Jana Kuchajdová.
Přes vysoký věk je stodvouletý muž stále soběstačný. Pouze na
delší trasy používá kolečkové křeslo.
„Bolí mě noha,“ vysvětloval jubilant a vzpomínal. „Vedl jsem perný, ale správný život. Vykouřil jsem jen jednu cigaretu, alkohol jsem
pil střídmě. Na zábavách jsem si místo opíjení zpíval s muzikou. Nikdy jsem nebyl vybíravý v jídle. Ono to ani nešlo. Byl jsem z devíti
dětí,“ vyprávěl muž, jenž si pamatuje jména všech sourozenců.
Rodina pro něj byla nadevše, proto se dnes cítí osamocený.
„Stýská se mi po manželce,“ přiznává. Manželka Anna zemřela
před dvěma lety, dva týdny před stými narozeninami. Nežijí ani
jejich dva synové. Stýká se ale se snachou Bohumilou, vnuky
a pravnoučaty. „Pro mě to není tchán, ale tatínek. Fantastický člověk, pracovitý a milý,“ říká Bohumila Kalíšková.

Zřídí nábytník, potřebují auto
Marie Machková, tisková mluvčí
Charita, která spravuje místní azylový dům, chce rozšířit své služby o takzvaný nábytník. Fungovat bude na stejném principu jako
loni otevřený šatník. Lidé sem budou moci odložit nepotřebný, ale
zachovalý a funkční nábytek. Sociálně slabší občané by za tento
dar byli vděční.
„Často k nám volají lidé, že by rádi někomu věnovali nepotřebný
nábytek. Většinou chtějí, abychom si ho sami odvezli. Odvoz ale
nemáme jak zařídit,“ posteskl si ředitel novojičínské Charity Marcel
Brož.
Charita žádá nadace a sponzory o příspěvek na koupi prostorného, třeba i staršího auta. K tomuto účelu založila také sbírku.
„Budeme rádi za jakoukoliv částku zaslanou na náš účet číslo
2900231575/2010, variabilní symbol 14122011. Peníze lze přinést i osobně do našeho sídla na ulici Dolní brána 57, Nový Jičín,“
doplňuje ředitel Charity.

Úsporné žárovky? K recyklaci!
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Pokud vysloužilé úsporné žárovky skončí v odpadu namísto ve
zvláštní sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Všechny
dohromady obsahují takové množství rtuti, které by mohlo ročně
znečistit vodu v objemu 238 Máchových jezer.

Novojičínský zpravodaj

Lída a Marie – ženy, které jsou rády, že našly jedna druhou.
Foto: Jana Tořová

Docházím za ní posledního půl roku. Opatrně, jednou týdně zaťukám na dveře jejího pokoje a potichu vstoupím, abych příliš nenarušila její odpolední siestu. Chvíli mě pozoruje mírně přivřenými
víčky, jestli se blížím právě k ní. Zdá se, že ji mé návštěvy těší.
V minulosti ráda vařila, a tak vzpomínáme, co dnes bylo k obědu
u ní a co jsem vařila já. Probereme aktuality ve světě, v republice
a v místě našich domovů. Všímá si, co mám na sobě, čím se zdobím a ráda mi říká „sestřičko“. Paradoxem je, že jsem se jí skutečně
v mládí chtěla stát. Takže, i když ji opravím, že jsem Marie, potěší
mne i „sestřička“.
Chutná jí donesený zákusek, na který vždy slastně otevře svá
bezzubá ústa. Občas jí dám trochu svařeného vína. Začne pak
vzpomínat na dětství na Valašsku, manželství, děti, hospodářství
a lidi, které ve svém životě poznala. Také spolu zpíváme valašské
písně. Dojala jsem ji až k slzám Valašskou legendou, která končí
slovy: „Ke svým horám černým, jako peruť vraní, patříš a zůstaneš
tam navždy, do skonání …“ Poslouchá se zájmem historky z mého
života, kterých je bezpočet.
Proč to všechno dělám? Především bych jí ráda vrátila její někdejší ženský svět, se kterým se už téměř rozloučila. Těší mě, když
mi při odchodu řekne: „Přijďte zas!” Pak se pozorně dívá, jestli jí ve
dveřích zamávám.
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Den na zkoušku v Domovince
Marie Machková, tisková mluvčí
Denní stacionář Domovinka v Novém Jičíně přichází s novinkou
nazvanou Den na zkoušku. Seniorům nabízí, aby jeden den využili
služeb zařízení bezplatně a pak se rozhodli, zda chtějí být jeho
klienty. Program s nimi mohou absolvovat také jejich příbuzní či
známí.
„Pečujeme o lidi, částečně odkázané na pomoc druhých. Naše
služby využívají, když jsou jejich blízcí v práci. V současné době se
nám uvolnilo pár míst, takže můžeme uspokojit další zájemce,“ objasnila smysl akce vedoucí Pečovatelské služby Alice Hynčicová.
Tato ambulantní služba je určena lidem starším 65 let s trvalým
bydlištěm v Novém Jičíně. „Při volné kapacitě můžeme přijmout
člověka z jiného města nebo obce,“ dodala Hynčicová. Zařízení
je otevřeno v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Více informací na
http://www.psnj.cz.

munitních projektech. Inspirovaly tak dalších sedmnáct středních
škol, které se do projektu nově zapojí. Diskusní odpoledne a Tržiště
plné inspirací proběhlo pod záštitou British Council Czech Republic
a projektového týmu Active Citizens organizace Člověk v tísni.

Školáci soutěžili na počítačích
Vlasta Foltová, učitelka
Šestnáct žáků šestých tříd Základní školy Komenského 68
v Novém Jičíně se zúčastnilo druhého ročníku soutěže Office Arena, zaměřené na odborné znalosti a využívání aplikací Microsoft
Office. V celé republice se do ní zapojily dva tisíce žáků základních
a středních škol.

Dočasné uzavření knihovny
Renáta Domoráková, vedoucí
Městská knihovna v Novém Jičíně bude ve druhé polovině května
pro veřejnost uzavřena. Důvodem je plánovaná revize knihovního
fondu. Oddělení budou mimo provoz v těchto termínech:
• Pro děti a mládež - od pondělí 13. do pátku 17. května
• Pro dospělé čtenáře - od pondělí 20. do pátku 31. května
O období, kdy budou oddělení uzavřena, čtenářům automaticky
prodloužíme výpůjční dobu na všechny zapůjčené dokumenty.

Talentové zkoušky do „zušky“
Talentové zkoušky do Základní umělecké školy pro oddělení
sborového zpěvu - Ondrášek se budou konat v úterý 21. května
od 14.00 do 17.00 hodin v budově Derkova 3. Talentové zkoušky
pro ostatní obory se uskuteční v pátek 7. června od 14.00 do
17.00 hodin v budově Derkova 1. Zájemci o studium mohou již
nyní vyplnit on-line přihlášku na adrese http://www.izus.cz.

Vandalismus studentům vadí
Jitka Týlová
Už rok se studenti třetího ročníku ekonomického lycea Mendelovy střední školy účastní celostátního projektu Active Citizens. Téma
vandalismus si vybrali na základě ankety mezi obyvateli města.
Během ní mapovali situaci, fotografovali místa s projevy vandalství,
zajímavé a aktuální informace získali také od strážníků a policistů.

Žáci mohli využít novou počítačovou učebnu.

Foto: Vlasta Foltová

Soutěžící měli vypracovat projekt spočívající v naplánování pětidenního výměnného pobytu skupiny žáků ze Slovenska v jejich
škole. Museli vymyslet program, zjistit možnosti a ceny dopravy,
ubytování, stravování, sportování a relaxace. Používali při tom aplikaci Excel a programy Word a PowerPoint, vyhledávali informace
a pracovali s obrázky. Ke konzultacím využívali nově vybavenou
učebnu výpočetní techniky.
Na splnění úkolu měli soutěžící necelých čtyřicet dnů. Mnozí
tomu věnovali svůj volný čas, včetně jarních prázdnin. Nejlepší práce vytvořily Jessie Campos Aguilarová a Barbora Porubová, které
budou naši školu reprezentovat v krajském kole.

Předškoláček na Jubilejní
Projevům vandalství studenti věnovali výstavu.

Foto: Marie Machková

V březnu studenti navštívili žáky sedmých tříd tří základních škol
s programem, ve kterém je nejen poučili, ale také aktivně zapojili do
hraných scének na téma vandalství. Děti pak ve výtvarné výchově
namalovaly obrázky, které v dubnu spolu s fotografiemi studentů
vystavily ve Středisku volného času Fokus.
Sedmnáctého dubna se studenti zúčastnili v Praze setkání, na
kterém třináct středních škol představilo výsledky své práce v ko-
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Také v tomto školním roce nabídla Základní škola na Jubilejní
ulici budoucím žákům program s názvem Předškoláček. Děti se
věnovaly činnostem zaměřeným na rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, zrakového a sluchového vnímání a nácviku soustředění.
Při svých setkáních se školou spolu s rodiči pronikly do tajů jazykové výuky a matematiky, ale nechyběla ani hudební, výtvarná
či pracovní výchova. Budoucí žáčci poznali školu, která pro ně
od letošního září již nebude neznámým a cizím prostředím.
Text a foto: Miroslava Borošová
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Senioři ze Straníku hodnotili
Ludmila Olbrichová
Senioři ve Straníku se na konci března sešli na hodnotící výroční
členské schůzi. Podle předsedkyně klubu Jaroslavy Rýdlové byla
jeho loňská činnost bohatá a různorodá. V zimním období se senioři jednou týdně setkávali při promítání, hráli společenské hry nebo
poseděli při reprodukované hudbě.
Ve spolupráci s výborem Klubu Loučka jsme v březnu a listopadu
navštívili divadelní představení v divadle Jiřího Myrona v Ostravě.
Velký úspěch mělo soupeření mezi kluby v bowlingu. Květnový
Den matek zpestřily svým vystoupením „Havířovské babky“. Uskutečnilo se také Letní odpoledne a Vinobraní při živé hudbě.
Zajímavým zážitkem byla přednáška Přínosy kosmonautiky v rukou každého, kterou připravila Hvězdárna Valašské Meziříčí. Na
Mikulášském posezení předvedli svůj program žáci Základní školy Hostašovice. Uspořádali jsme také zájezdy do Věžek, Beskyd,
Trenčianských Teplic a Luhačovic.

Skauti volili nové vedení
Václav Dobrozemský, vedoucí střediska
Sněm skautského střediska Pagoda Nový Jičín se uskutečnil
čtrnáctého dubna v Žerotínském zámku. Sedmnáct delegátů na
něm zhodnotilo uplynulé volební období, zvolilo nové vedení a diskutovalo o dalším směřování své činnosti. Vedoucím střediska na
příští tři roky se stal Václav Dobrozemský, jeho zástupcem bude
Bohumil Segeťa.
Třináct členů novojičínského střediska u této příležitosti převzalo
Medaile Moravskoslezských skautů jako výraz ocenění a poděkování za jejich dlouhodobou činnost pro děti a mládež ve skautském
hnutí.

S Barborkou poznávali psy
Dana Převorová
Na konci března měli žáci třetí a čtvrté třídy Základní školy Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56, besedu o domácích mazlíčcích a našich společnících, nazvanou Poznej svého psa. Děti se na besedu
těšily dlouho předem, protože je navštívila opravdová psí kamarádka, zlatá labradorka Barborka.

Zlatá labradorka Barborka se stala miláčkem školáků.
Foto: Dana Převorová

Paní majitelka dětem názorným způsobem ukázala, jak se o Barču stará, čím ji krmí, jak ji cvičí a čím dokáže svoji svěřenkyni potěšit a zaujmout. Barborka dětem předvedla, jak reaguje na různé
povely a aportuje. Nechyběla ani ukázka canisterapie, kterou se
paní cvičitelka zabývá v rámci projektu Pomoc lidem.
Děti si samy na sobě vyzkoušely, co musejí udělat, když je napadne cizí pes nebo když chtějí psa správně vodit či krmit. Beseda
s názornými ukázkami se jim velmi líbila.
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Učili se chovat v dopravě
Počátkem dubna se děti z Mateřské školy Trojlístek ocitly uprostřed dopravy. Navštívili nás studenti školy Educa, aby nás naučili, jak se bezpečně chovat na silnici a v jejím blízkém okolí. Zábavnou a kreativní formou dětem ukázali, jak se chovat na přechodu
pro chodce, na chodníku, při nastupování do autobusu či při jízdě autem. V programu plném scének a testů jsme si vyzkoušeli
různé situace. Atmosféra byla příjemná, poučná a plná legrace,
zapojil se každý a nikdo se ani na chvíli nenudil! Kromě nových
vědomostí si děti odnesly krásné dárky v podobě odrazek, autíček
a pastelek.
Text a foto: Kristýna Fárková a Pavla Butkovová

Ve školách jazyky umějí
Petra Hubíková, Mahulena Hermanová, Alexandra Habdasová
Žákyně Základní školy Tyršova se zúčastnily několika jazykových
soutěží. Poctivou přípravu zúročily solidními výsledky. Diana Jírová
obsadila v krajském kole konverzační soutěže v angličtině druhé
místo, Petra Kovařčíková skončila mezi francouzštináři čtvrtá.

Tyršovka sklízí na jazykových soutěžích jeden úspěch za druhým.
Foto: Rudolf Balon

Andrea Blažková, Adéla Mičková, Veronika Onderková a Natálie Papáková se v Ostravě zúčastnily soutěže Frankofonní píseň.
Přestože byly nejmladší, s písní Juste avant za hudebního doprovodu učitelky Michaely Glogarové postoupily do Euroregionálního
kola v Banské Bystrici.
Martina Kulišťáková a Daniela Maiettová přidaly triumf v soutěži Frankofonie 2013. S nimi se mezi patnáct nejlepších účastníků
z celého Česka probojovaly žákyně Základní školy Komenského
66 Zuzana Michálková, Monika Bezděková a Klára Baďurová.
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Sport a tělovýchova
Pavel Šustala, Státní okresní archiv Nový Jičín
Počátky moderního sportu lze datovat do devatenáctého století,
kdy fyzická námaha již není bezprostředně spojována se zajištěním přežití, ale postupně se stává běžně rozšířenou formou trávení
volného času a zábavy, a to nejen vyšších vrstev. Už samotné slovo sport odvozujeme od anglického disport, což znamená obveselení a rozptýlení.
V dnešním pojetí sportu, kdy střelbu považujeme za sportovní
disciplínu, bychom mohli chápat jako nejstarší sportovní sdružení
Střelecký spolek, který ve městě působil již od konce sedmnáctého
století. Jeho hlavním posláním však byla původně místní domobrana. Byl záležitostí majetných, především měšťanů. Ostatně jeho
činnost končí v roce 1852. Proto počátky organizovaného sportu
v Novém Jičíně lze datovat do druhé poloviny devatenáctého století. Spojujeme ho se všeobecným rozmachem spolkového a veřejného života, kterému jsme se věnovali v minulém čísle Novojičínského zpravodaje.

Novojičínský tělocvičný spolek v roce 1863.

Foto: Muzeum Novojičínska

Nejstarším tělovýchovným spolkem ve městě byl německý Turnverein (Turnverein Neutitschein), založený v roce 1862. Jeho posláním bylo pěstování tělesné výchovy podle zásad Friedricha Ludwiga Jahna (1778 - 1852), který tradiční pojem gymnastika nahradil
německým turnen (cvičit). Byl spoluautorem díla Německé umění
tělocvičné (Die deutsche Turnkunst), které se stalo základem moderního tělocviku.
Právě turnerské hnutí začalo pořádat hromadná tělovýchovná
vystoupení a přispělo k rozšíření tělesné výchovy i mimo školu.
Ve školách se tělocvik nepovinně vyučoval až od poloviny devatenáctého století, jako povinný předmět ho v našich zemích zavedli
až v roce 1869. Negativem bylo, že učitelé při cvičení uplatňovali
ostrý dril. Od počátku to bylo silně vlastenecké hnutí, což v pozdější době vedlo k jeho zpolitizování s příklonem k nacionalismu
až šovinismu. Heslo turnerů „Frisch, fromm, frölich, frei“ (vytrvalý,
zbožný, veselý, svobodný), tedy čtyři písmena F, tvořila složená do
kříže i jejich znak.
Ve Státním okresním archivu Nový Jičín se částečně dochovaly
dokumenty tohoto spolku. Turverein neorganizoval pouze tělesná
cvičení. Jeho členové pořádali různé naučné i zábavní akce. Již
v roce 1863 se konal první ples. Začali rovněž pořádat takzvané
Turnerkneipen (hospůdky cvičenců), což byly večery spojené se
zábavou, zpěvem, debatami a popíjením.
O oblíbenosti akce svědčí, že v roce 1912 se konal večer s pořadovým číslem 400. Turnverein vždy rozvíjel kontakty s tělocvičnými
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spolky v okolních městech a obcích a účastnil se zejména oblastních, krajských, ale i celostátních setkání. V roce 1876 spolek převzal
do užívání novou tělocvičnu, kterou postavilo město. Nové stanovy
z roku 1887 zmiňují spolkovou knihovnu, další stanovy z roku 1907
již přímo rozšiřují činnost spolku o pořádání koncertů a divadel.
Koncem devatenáctého století měl spolek okolo sto padesáti členů, výhradně mužů. Přirozeně nechyběli příslušníci městské elity.
Již v roce 1906 však výroční zpráva zmiňuje ženské družstvo čítající pětadvacet cvičenek. Zásluhou spolku bylo v letech 1906 - 1907
vybudováno cvičiště, kluziště a hřiště včetně tenisového. Zároveň
v rámci spolku vznikaly sportovní kluby, jako například bruslařský
(Eisklub des Turnvereins Neutitschein). V roce 1926 jsou mimo
bruslařský zmiňovány také lyžařský, šermířský a tenisový klub.
Spolek má bezmála devět set členů.
Rostoucí česká menšina v Novém Jičíně založila svůj první tělovýchovný spolek až v roce 1908, kdy byly potvrzeny stanovy
Dělnické tělovýchovné jednoty „Lasalle“, podle jména zakladatele
prvního německého dělnického spolku. Rok poté se uskutečnilo
první veřejné cvičení DTJ v Boří na Skalkách.
Činnost jednoty byla rovněž obsáhlá. Mimo pěstování tělocviku
všeho druhu měla pořádat výlety, vycházky a veřejná cvičení, vychovávat cvičitele, vyučovat tělocvik mladé dělníky a mládež. Ani
zde nechyběla možnost pořádat společenské zábavy a zřizovat
odbory pěvecké, dramatické, hudební a jiné. Později přibylo vyučování tance, provozování kinematografu a dokonce vedení hostinské živnosti. Stanovy z roku 1938 uvádějí i brannou výchovu se základním výcvikem ve střelbě cvičnými zbraněmi typu vzduchovek.
Ve druhé polovině devatenáctého a počátkem dvacátého století
byly do spolkové činnosti v několika vlnách vtahovány stále nové
skupiny obyvatel. Vlastní organizace začaly vytvářet jednotlivé sociální vrstvy, zástupci společenských tříd či povolání. Později se
hlásily k různým politickým stranám.
Řada těchto spolků měla své tělovýchovné sekce (odbory), například Dělnický vzdělávací spolek (Arbeiterbildungsverein) ji měl
od roku 1890. Samostatný německý dělnický tělovýchovný spolek ATUS (Arbeiter Turn und Sportverein) pak vznikl až po první
světové válce. Z dalších německých tělovýchovných spolků můžeme jmenovat křesťanský Christlich deutscher Turnverein (1910).
To, že činnost spolků nebyla vždy jednoduchá, demonstruje roku
1882 obnovený Střelecký spolek (Schützenverein in Neutitschein),
v roce 1901 znovu rozpuštěný a po osmi letech opět ustanovený. Střelci pořádali pravidelná cvičení, každoročně třídenní královské střílení a slavnostní střílení u příležitosti císařových narozenin.
V roce 1912 otevřeli novou střelnici.
První světová válka přirozeně přerušila rozvoj tělovýchovy, nový
rozmach však přichází po vzniku republiky. V roce 1919 vznikají
další české klasické tělovýchovné spolky Sokol a Orel, jejichž činnost se podobá DTJ. Vítanou novinkou je zakládání prvních sportovních klubů. Z německých jsou to atletický AC Sparta, fotbalové
kluby SV Kuhländchen (1921), SK Hückel, cyklistický Edelweis,
sportovní klub Luna (pro zimní a vodní sporty - 1923), tenisový
klub, z českých tenisový klub (1926) a česká SK Slavie (1922) jako
předchůdce SK Nový Jičín (1935).
Turisté byli členy klubů českých (1923) a německých (1920) turistů, ale i mládežnických organizací Skaut a Junák. V DTJ, Sokole a Orlu provozovali i házenou, volejbal a atletiku. Jezdecký
sport a chov koní byl náplní spolku Selská jízda (1927). V Novém
Jičíně působila místní skupina Masarykovy letecké ligy, Němci
i Češi měli i své šachové kluby. Ve sportovním spolku s názvem
Makkabi jistě trávili volné chvíle židovští obyvatelé města.
Turnerské hnutí se ve třicátých letech bohužel stalo polovojenskou organizací, podílející se značnou měrou na rozbití Československa. Velkou pozornost v něm věnovali bojovým a branným
cvičením, ve vedení začali uplatňovat vůdcovský princip. Nacionalistickou propagandou se turnerům podařilo získat drtivou většinu mládeže. Okupace a válka znovu zásadně ovlivnily sportovní
aktivity ve městě, české a židovský spolek byly zlikvidovány. Novou
sportovní organizací byl jen sportovní spolek wehrmachtu (Wehrmacht Sportsverein Neutitschein).
Po osvobození obnovili činnost DTJ, Sokol, Orel, tenisový klub,
klub turistů, SK Nový Jičín a skauti. Vznikají i závodní sportovní
kluby SK PAMIR (1946), záhy přejmenovaný na SK TONAK (1947)
a SK PAL (1947). V roce 1947 vznikají Aeroklub a Autoklub.

Novojičínský zpravodaj
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Zásadní změny přináší únorový převrat v roce 1948. Jedinou tělovýchovnou organizací se stává Sokol, do kterého přešly s členstvem i majetkem všechny tělovýchovné, sportovní a turistické
svazy, spolky a kluby. Je to ale jen název, který již má jen málo
společného s dřívější organizací. Praktické řízení přebírá Státní
úřad pro tělesnou výchovu a sport.
V roce 1957 pak vznikl Československý svaz tělesné výchovy
(ČSTV), nová společenská organizace určená k řízení tělovýchovy.
V Novém Jičíně po sloučení se závodními kluby vznikla Tělovýchovná jednota (TJ Nový Jičín) s jednotlivými sportovními oddíly.
Koncem osmdesátých let k nim patřily atletika, cyklistika, házená,
horolezectví, sportovní gymnastika, zápas, stolní tenis, šachy, tenis, kuželky, fotbal, volejbal, basketbal, turistika, lední hokej, plavání, lyžování, kulturistika a oddíl základní a rekreační tělesné výchovy.
Ohromnou propagandistickou akcí bylo pravidelné pořádání spartakiád, hromadných veřejných tělocvičných vystoupení. Formálně
byla sice účast pro většinu kategorií dobrovolná, na mnoha školách
či pracovištích však byla více méně povinná.

V období do roku 1989 byla v Novém Jičíně vybudována řada
sportovišť. V letech 1965 - 1967 to byl stadion s atletickou dráhou,
fotbalovým hřištěm a tribunou. V letech 1975 - 1978 následoval
vznik umělé ledové plochy, později zastřešené na zimní stadion.
V roce 1975 byl otevřen krytý bazén, postavený spolu se sportovní
halou. Na Svinci byla postavena chata se sjezdovkou. V roce 1986
byla otevřena nová sportovní hala ABC.
Rok 1989 přinesl změny nejen společenských poměrů, ale i organizace tělovýchovy. Hlavní změnou bylo osamostatnění některých sportů a vznik samostatných sportovních subjektů, například
basketbalového a plaveckého klubu. Svou činnost obnovily tradiční
spolky Sokol a Orel. Vznikly i nové kluby, například Klub vodních
sportů Laguna a klub karate.
Na tomto místě bych rád odkázal na publikaci „100 let tělovýchovy Nový Jičín“, kterou vydalo město v roce 2008. V ní jsou podle
jednotlivých sportů popsány jejich historické mezníky, úspěchy,
významné osobnosti i nedávná minulost. S aktualitami a úspěchy
novojičínských sportovců se každý měsíc můžete seznámit na
stránkách Novojičínského zpravodaje.

Výročí měsíce

Generál Hlaďo, legenda československého letectva
Karel Chobot
Měsíc květen patří vzpomínkám na hrdiny, kteří za druhé světové
války bojovali za svobodu nás všech. Jedním z nich byl novojičínský rodák, generálmajor in memoriam, Jaroslav Hlaďo, jehož nedožité sté narozeniny si 8. května připomínáme.
Jeho život může někomu připomínat velké dobrodružství. Jaroslav Hlaďo se narodil v roce 1913 v budově první české obecné
školy v Novém Jičíně v rodině školníka. Vystudoval zdejší české reálné gymnázium, vstoupil dobrovolně do Československé
armády a po absolvování aspirantské školy svá studia prohloubil
na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě s leteckým výcvikem
v Prostějově.

Generálův rodný dům v Novém Jičíně.
Repro z knihy Jaroslava Selnera Velitel wingu.

Prezident Edvard Beneš vyznamenává Jaroslava Hlaďo.
Repro z knihy Jaroslava Selnera Velitel wingu.

Působil jako stíhací pilot u 61. zvědné a 3. pozorovací letky pluku
T. G. Masaryka v Praze a Milovicích a 4. leteckého pluku v Hradci
Králové. V roce 1937 jej vybrali do sestavy československých pilotů na 4. mezinárodním leteckém závodě v Curychu, kde získal
druhé místo. Za tento výrazný úspěch jej povýšili na nadporučíka.
Za okupace se zapojil do odboje. Když mu hrozilo nebezpečí prozrazení, uletěl 27. srpna 1940 z letiště v Kunovicích do Sovětského
svazu. Poté, co přistál poblíž Lvova, byl tři měsíce internován. Počátkem roku 1941 jej přece jen s několika letci zařadili do speciální
jednotky jako velitele letky.
Pak ale sovětská armáda ustoupila na východ a zbylou skupinu
letců odeslali do Velké Británie. Sedmadvacátého dubna 1942 vyplouvá Hlaďo z Murmanska na křižníku Edinburgh, který ale Němci
potopili. Letci se zachránili a vyplouvají podruhé, tentokrát na křižníku Trinidad. I ten byl těžce bombardován a z deseti československých letců do cíle dorazili pouze tři.
Devátého července 1942 byl Hlaďo přijat jako nadporučík
do R.A.F. Prodělal operační výcvik, byl zařazen ke 131. peruti
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a 6. února 1943 absolvoval svůj první bojový let. Při zahájení invaze v Normandii byl již jako štábní kapitán velitelem 312. československé stíhací perutě R.A.F.
Z jeho záznamů se dovídáme, že od 6. června do 3. července
1944, tedy během dvaadvaceti letových dnů, vykonal 35 bojových
letů o celkové délce 65 hodin a 15 minut, z toho šestnáct frontových patrol, jedenáct operací ochrany břehů, čtyři doprovody invazních konvojů a další operační úkoly.
Velitelem perutě zůstal do 15. listopadu 1944. Poté, již jako
majora, jej jmenovali velitelem československé stíhací skupiny
a posléze velitelem všech čtyř stíhacích perutí, takzvaného Wingu.
Nespočetněkrát riskoval, nastavoval život. V operačních letech nalétal neuvěřitelných 519 hodin, z toho 281 hodin nad nepřátelským
územím. To bylo nejvíce ze všech československých letců bojujících za druhé světové války. Šestkrát jej vyznamenali československým válečným křížem, získal vysoká britská vyznamenání, Řád
britského impéria, obdržel francouzské vyznamenání Rytíř řádu
čestné legie.
Po válce jej 13. srpna 1945 povýšili do hodnosti podplukovníka.
Ke Dni vítězství v roce 1946 vedl v Londýně při slavnostní přehlídce
československou leteckou jednotku v hodnosti plukovníka. Po roce
1948 se jeho kariéra zastavila. Nesměl létat, od zatčení a vězení
jej uchránila nemoc.
Někdejší válečný hrdina dožil penze jako hlídač autokempingu
a plavčík. Zemřel 21. ledna 1990, aniž se dožil své rehabilitace. Do
hodnosti generálmajora byl povýšen in memoriam. O jeho osobnosti vypovídají vlastní úvahy: „Ne slovy, ale činy naši letci dokazovali lásku k vlasti a ke svobodě. Neposkvrněnou předávají bojovou
zástavu mladší generaci. Ke střežení a k následování. V poznání
minulosti především svého národa kují se zásady chování generací
dalších.“
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Zlatá pásma pro P & P
Andrea Dostálová
Období plné úspěšných soutěžních vystoupení má za sebou středoškolský smíšený sbor Puellae et Pueri z Nového
Jičína. Z regionálního kola soutěže středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat si přivezl Zlaté pásmo a cenu poroty za hlasovou kulturu.
V Orlové sbor postoupil z prvního místa do celostátního
kola v Brně, odkud se vrátil se Zlatým pásmem a Zvláštní cenou starosty městské části Brno-střed za nejlepší provedení
povinné skladby.
Nejvyšším oceněním se však stalo Zlaté pásmo v mezinárodní soutěži Young Prague, kde středoškolský sbor Puellae et Pueri porazil tělesa z Norska, Švédska, Slovinska či
Islandu.

Zimní bluegrassová dílna
Petr Brandejs
V pořadí osmá Zimní bluegrassová dílna se uskutečnila o prvním
dubnovém víkendu v Novém Jičíně. Pětašedesát většinou dospělých „žáků” z celé republiky se učilo hrát hudební žánr zvaný bluegrass od sedmi českých špičkových instrumentalistů.
Součástí programu byl veřejný koncert v Beskydském divadle, na kterém vystoupili legendární Petr Kůs se skupinou Fámy
a všichni lektoři. Téměř sto šedesát diváků nadšeně aplaudovalo jedinečnému vystoupení, plnému překvapivých momentů
a nečekaných hudebních uskupení. Většina kapacity dílny byla vyprodána, a proto její účastníci byli rádi, že se přihlásili včas.

Klub rodáků a přátel města
Zveme členy a příznivce ve
čtvrtek 2. května v 17.00 hodin
na vernisáž výstavy Mladí grafici
– grafika jinak na baště městského opevnění. K návštěvě francouzského sboru Chorale Populaire de Lyon v Novém Jičíně chystáme s pěveckým sborem Ondráš v klubovně malou výstavu Půl
století francouzského přátelství. Ve čtvrtek 9. května pořádáme
setkání nad sbírkami Františka Holuba, kterého se zúčastní naši
rakouští přátelé, manželé Kraigherovi. Ve středu 15. května se
vydáme na jednodenní putování Moravou – tentokrát do Kroměříže. Odjezd bude od Čedoku v 7.30 hodin, přihlásit se lze v pondělí
a středu v klubovně na Baště. Ve středu 22. května v 17.00 hodin zveme na přednášku z cyklu Po kom se jmenují naše ulice
– Kdo byl generál Hlaďo aneb 100 let od narození hrdiny.

Zpívat pro radost a mít co říci
Karel Chobot
Výše uvedené krédo najdeme na webových stránkách francouzského pěveckého sboru Chorale Populaire de Lyon. Do našeho
města přijíždí v rámci oslav 700 let Nového Jičína na pozvání Pěveckého sboru Ondráš.

Přátelé z Lyonu naposledy navštívili naše město v roce 1998.
Jarní koncert obou pěveckých těles s názvem Zpěvy sladké Francie se uskuteční v pátek 10. května v 18.00 hodin v sále Beskydského divadla. V čele francouzského sboru přivítáme Francise
Jaqueta, jeho zakladatele, dlouholetého dirigenta, velkého přítele
Ondráše a zesnulého Ervína Bártka.

Pozvánky
 Léčivé divadlo: Chlapec, který viděl pravdu

Divadelní představení Léčivého divadla Gabriely Filippi s názvem Chlapec, který viděl pravdu, se uskuteční v pondělí 6. května od 19.00 hodin v Závodním klubu Autopal (Varroc). Vstupné
je 220 korun, lístky lze získat v předprodeji v Knihkupectví Jany
Fialové (telefon 556 701 897) a v Rekondičních masážích Petry
Zjanové (telefon 604 962 523).
 Křesťanská akademie zve na přednášky
Dva přednáškové večery pořádá Česká křesťanská akademie
ve společenském sále na ulici Msgr. Šrámka (součást klubovny
seniorů). V úterý 7. května v 18.00 hodin bude psycholožka
Dana Štěrbová přednášet na téma Komunikace a konflikty v rodině. Ve čtvrtek 16. května v 18.00 hodin se historik a kurátor
Muzea romské kultury v Brně Michal Schuster zaměří na téma
Romský holocaust. V úvodu programu zazní několik romských
písní v podání Veroniky Kačové.
 Květinový jarmark na náměstí
Město Nový Jičín pořádá v pátek 10. května od 8.00 hodin
na Masarykově náměstí druhý ročník Květinového jarmarku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i zakoupit pokojové a venkovní rostliny, řezané květiny a další zboží s květinami související.
 O léčení duchovní cestou
Přednášku s názvem Léčení duchovní cestou – klíč ke zdraví
pořádá Kruh přátel Bruna Gröninga v neděli 19. května v 10.00
hodin v restauraci hotelu Kalač v Novém Jičíně. Vstup bude volný. Podrobnosti na www.bruno-groening.org/tsch, telefon 739
335 361.
 Vezměte kolečkové brusle a přijďte na zimák!
Veřejné bruslení na in-line bruslích se uskuteční v neděli
12. a 19. května od 18.00 hodin na zimním stadionu.
 In-line bruslaři podniknou jízdu městem
SVČ Fokus ve spolupráci s HEPA outdoor fitness pořádá v pátek 24. května první letošní jízdu in-line bruslařů ulicemi Nového
Jičína. Na místě bude Music-car, z něhož bude po celou dobu
hrát hudba. Vyjížďka se ponese v pohodovém duchu. Hladký
průjezd zajistí Policie ČR, městská policie a záchranná služba.
Hlavním partnerem akce je Nemocnice Nový Jičín. Více informací
a další termíny najdete na www.fokusnj.cz.
 Na baště představují Grafiku jinak
Česko-polskou výstavu s názvem Grafika jinak si mohou prohlédnout návštěvníci Klubu rodáků a přátel Nového Jičína na baště v ulici Gen. Hlaďo. Představuje to nejlepší ze stejnojmenné
výtvarné soutěže pro děti a mládež, kterou od roku 2011 pořádají v polském městě Kluczborku. Od začátku se jí účastní také
žáci Základní umělecké školy v Novém Jičíně, kteří v dosavadních dvou ročnících získali celkem jedenáct ocenění. Výstavu lze
zhlédnout po celý květen, vždy v pondělí a středu od 13.00 do
16.00 hodin a po telefonické domluvě na čísle 732 729 491 také
v jiném termínu.

Prožijte Noc kostelů v Novém Jičíně!
Novojičínský zpravodaj
Nový Jičín se letos opět připojí k celostátní akci s názvem Noc vém Jičíně. S krátkým koncertem vystoupí žáci základní umělecké
kostelů. Po loňské premiéře se k Českobratrské církvi evangelické školy, pásmo písní a vyprávění předvedou také členové místního
přidá také katolická církev. „Zájemci by si měli v kalendáři zatrhnout sboru.
A co na Noc kostelů připraví římskokatolická církev?
pátek 24. května od 18.00 do 23.00 hodin,“ připomíná pořadatel
akce Antonín Urban.
Lidé budou moci navštívit farní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
V evangelické modlitebně se Noc kostelů uskuteční už po- jeho zvonici ale jen do 21.00 hodin. Kromě běžně přístupných prodruhé. Co nabídne letos?
stor si mohou prohlédnout také sakristii, boční kapli, kůr s varhanaPředevším vystoupení nevidomého umělce Tomáše Koliandra mi a zvony ve věži. Součástí večera bude výstavka bohoslužebs literárně hudebním pásmem Malý princ podle knihy Antoine de ných předmětů a rouch, program pro děti a další akce. V kostele
Saint-Exupéryho. Návštěvníci zhlédnou také dvě výstavy - o biblic- zazpívají pěvecký sbor Ondráš, farní sbor, mládežnická schola, na
ké knize Píseň písní a fotografií ze života evangelické církve v No- varhany budou hrát Karel Monsport a Tomáš Klvaňa.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
 Pátek 10. května v 18.00 hod. • ZPĚVY
SLADKÉ FRANCIE • Jarní koncert pěveckého sboru Ondráš a pěveckého sboru Chorale Populaire z Lyonu.
 Úterý 14. května v 17.00 hod. • BAVTE SE S NÁMI • Akademie
a výstava tvořivé činnosti žáků ZŠ Komenského 68. Předprodej ve školní
družině.
 Středa 15. května v 17.00 hod. • AKADEMIE FOKUS 2013
 Čtvrtek 16. května v 18.00 hod. • Martin Vačkář, Ondřej Havelka: ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU • Hudební komedie. V režii
Ondřeje Havelky hrají Petra Nakládalová, Vojtěch Havelka, Petr Halíček,
Jaroslava Kretschmerová/Anna Polívková, Bohumil Klepl/Ota Jirák, Petr
Bucháček a další. Předplatné skupiny S.
 Pátek 17. května v 19.00 hod. - Malý sál • Marc Camoletti: LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST • Komedie jednoho z nejúspěšnějších francouzských autorů. V režii Milana Barona hrají J. Bezdomnikov, M. Baron,
A. Kupková, B. Režná, D. Honešová, I. Pitrunová.
 Neděle 19. května v 19.00 hod. • Gregory Motton: NEJVĚTŠÍ DÉMANT NOCI • Duchaplná hra o nenaplněné lásce, plná britského nadhledu a vtipu. V režii Ladislava Smočka hrají Dana Syslová a František
Němec. Předplatné skupiny B.
 Pondělí 20. května v 19.00 hod. • Daria Fo a Franca Rame: OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ (náhradní titul za představení Soukromý
skandál) • Brilantní tragikomedie o svérázném manželském páru je
hereckou příležitostí pro Janu Krausovou a Karla Rodena. Režie: Patrik
Hartl. Předplatné skupiny P.
 Úterý 21. května v 19.00 hod. - farní chrám Nanebevzetí Panny
Marie • EVA BUBLOVÁ (varhany), TEREZA ROGLOVÁ (mezzosoprán), ROMAN FOJTÍČEK (saxofon) • Skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, P. Ebena a dalších. Kruh přátel hudby.
 Čtvrtek 23. května v 19.00 hod. • Marie Jones: KAPSY PLNÉ ŠUTRŮ (náhradní titul za představení Smrtelná vražda) • Příběh dvou
komparsistů se odehrává v irském městečku, kde natáčejí americký velkofilm. V režii Jany Kališové hrají Radek Holub a Miroslav Vladyka. Předplatné skupiny D.
 Neděle 26. května v 16.00 hod. • Jerzy Rakowiecki, Jerzy Wittlin:
SNĚHURKA • Výpravný pohádkový muzikál Těšínského divadla. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
Připravujeme:
 Pondělí 3. června v 19.00 hod. • Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ
JEZERO • Jeden z nejslavnějších klasických baletů v choreografii Hany
Vláčilové za režijní spolupráce Roberta Balogha. Předplatné skupiny A.
 Středa 5. června v 19.00 hod. • Jevgenij Doga, Emil Loteanu:
CIKÁNI JDOU DO NEBE • Muzikál o vášnivé lásce a svobodě s podmanivými písněmi a temperamentními tanci. Režie: Petr Kracík. Předplatné
skupiny P.
 Pondělí 10. června v 19.00 hod. - Malý sál • JAZZ Q MARTINA
KRATOCHVÍLA • Jazzrocková legenda je na české scéně 48 let. Sestava: Martin Kratochvíl (klávesy), Oskar Petr (zpěv), Zdeněk Krysa Fišer
(kytara), Vajco Deczi (bicí), Přemysl Drát Faukner (basa).
 Pátek 14. června v 19.00 hod. • Ladislav Smoček: PODIVUHODNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO • Nejproslulejší hra spoluzakladatele Činoherního klubu Ladislava Smočka. V jeho režii hrají: Boleslav Polívka, Ivana Chýlková, Jaromír Dulava, Ondřej Vetchý, Michal
Pavlata.

Muzeum Novojičínska

Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstavy:
 Do neděle 5. května – Nová galerie • PŘEHLÍDKA
LOVECKÝCH TROFEJÍ ZA SEZONU 2012
Doprovodné výstavy:
 DRAVCI A SOVY ZE SBÍREK MUZEA NOVOJIČÍNSKA • MALÍŘ ZVĚŘE JIŘÍ ŽIDLICKÝ
 Do neděle 25. srpna - Rytířský sál, Kamenná síň • MĚSTSKÉ
OPEVNĚNÍ A BOJE O NOVÝ JIČÍN • Výstava k 700. výročí první písemné zmínky o městě.
 Pátek 17. května – neděle 28. července - Nová galerie • SVĚTELNÁ ZNAMENÍ • Výstava obrazů, smaltů a fotomontáží Antonína Gavlase. Vernisáž 16. května v 17.00 hod.
Muzejní čtvrtek:
 Čtvrtek 23. května v 16.30 hod. - Trámový sál • ZALOŽENÍ MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA A JEHO PRVNÍ STALETÍ • Přednáška PhDr.
Jiřího Juroka, CSc., historika Muzea Novojičínska. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Sobota - neděle
9.00 – 16.00

Novojičínský zpravodaj

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Nepřehlédněte:
 LETNÍ TÁBORY 2013 • Nabídku našich
táborů i s přihláškou najdete na našem webu.
Akce:
 Středa 8. května od 13.30 hod. - SVČ Fokus • MALÝ OSVOBODITEL • Z Fokusu na Čerťák zábavnou formou. Nová, úžasná akce pro děti
a dospělé. Registrace ve Fokusu. Hrací karta za 20 Kč.
 Středa 15. května od 17.00 hod. - Beskydské divadlo • AKADEMIE FOKUS 2013 • Tradiční přehlídka činnosti SVČ Fokus. Předprodej
vstupenek od 23. dubna jen v pokladně Beskydského divadla. Vstupné
80/70 Kč.
 Pátek 17. května od 18.00 do 23.00 hodin - SVČ Fokus • FOKUS
DANCE SHOW • Skvělé diskotékové hity, světelná a laserová show,
taneční vystoupení a DJ Mikee. Pouze pro mládež do 18 let. Vstupné
30 Kč.
 Pátek 17. května - neděle 19. května - horský hotel Sepetná •
WELLNESS VÍKEND • Víkendový pobyt s fitness programem. Lektorka
Martina Davidová, 6 lekcí cvičení, neomezený vstup do wellness centra,
ubytování s polopenzí. Cena 2 190 Kč.
 Sobota 18. května od 15.00 hod. - SVČ Fokus • PŘEHLÍDKA
BOJOVÝCH UMĚNÍ • Nesoutěžní přehlídka činnosti kroužků a kurzů
bojového umění. Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma.
Pátek 24. května od 20.00 hod. - Nový Jičín • HEPA BLADENIGHTS
• In-line bruslení městem. Více informací najdete v samostatné pozvánce
uvnitř čísla.
Sobota 25. května od 10.00 hod. - SVČ Fokus • NOVOJIČÍNSKÉ TANEČNÍ JARO • Tradiční soutěžní přehlídka v kategoriích Disco dance,
Show dance, Street dance, Zumba za účasti tanečních skupin z Moravskoslezského kraje. Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma.
 Pátek 31. května od 15.00 hod. - venkovní bazén • VELKÝ DEN
DĚTÍ - SPORTOVNÍ ZOO • Oslava svátku dětí – hry, soutěže, doprovodný program. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční ve Fokusu.
Vstup zdarma, hrací karta za 1 Kč.
 Čtvrtky a pátky 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30. a 31. května
od 14.00 do 18.00 hod. - ateliéry SVČ Fokus • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou
pod vedením paní Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti
– 40 Kč, dospělí – 90 Kč.
Tel: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstavy:
 Celý květen - Čajovna Archa •
ZÁPADY SLUNCE • Fotografie Antonína Janáka.
 Do 17. května - Městská knihovna • VODA V MNOHA PODOBENSTVÍCH • Fotografie Jindřicha Ondrúše a Libora Tkáče lze zhlédnout
v hodinách pro veřejnost.
 Úterý 7. května – čtvrtek 30. května - Stará pošta • ŠACHOHRÁTKY • Dekorační artefakty Pavla Klose. Vernisáž s hudebním programem
kapely Jazz Trio bude v pondělí 6. května v 17.00 hod.
Akce:
 Pátek 3. května ve 20.00 hod. - klub Galerka • KVĚTY • Brněnská
alternativní záležitost. Vstupné 50/80 Kč.
 Sobota 4. května - Čajovna Archa • ČAJOVÝLET NA HADINKU
• Přírodní expedice. Odjezd v 6.28 vlakem přes Suchdol nad Odrou do
Budišova nad Budišovkou. Celodenní procházka přes Čermenský mlýn
a Hadinku do Heřmánek (17 km).
 Sobota 4. května v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY •
Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Sobota 4. května ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • KITTCHEN •
Industrial-folk. Vstupné 50 Kč.
 Úterý 7., 14., 21. a 28. května od 18.00 do 21.00 hod. - Čajovna Archa • MAGIC: THE GATHERING • Turnaje několika typů, hraní, výměna
karet a zkušeností atp.
 Sobota 11. května v 15.00 hod. - Čajovna Archa • BUBNOVÁNÍ
PRO VŠECHNY • Bubenický workshop. Základy hry na djembe, bubnování na tělo (bodypercussion). Bubny vlastní, případně zapůjčené za
20 Kč. Vstupné 50 Kč.
Sobota 11. května v 18.00 hod. - Čajovna Archa • NOVÝ SVĚT •
Dokument z cyklu Jeden svět. Tak jako většině evropských metropolí,
i estonskému Tallinnu vládnou auta. Obyvatelům čtvrti Nový Svět ale došla trpělivost. Délka 90 min.
 Čtvrtek 16. května v 18.00 hod. - Čajovna Archa • NEŽ FILM PROMLUVIL... • Historický exkurs do dějin světové kinematografie od bratří
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Lumièrových a německého expresionismu k Nanookovi, člověku primitivnímu. Přednáší Dan Herman. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 17. května ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • PARTY
S BASSURAZZ • Přijďte na párty! Vstupné 30 Kč.
 Sobota 18. května v 15.00 hod. - Čajovna Archa • TURNAJ V KARETNÍ HŘE BANG! • Karetní hra z Divokého západu podle oficiálních
turnajových pravidel (viz bang.cz). V průběhu i po skončení turnaje lze
hrát také jiné moderní i tradiční deskové hry.
 Sobota 18. května v 18.00 hod. - Čajovna Archa • FILM JAKO
BRNO • Dokument z cyklu Jeden svět. Portréty účastníků každoročního
pochodu neonacistů Brnem a neformálního seskupení lidí, kteří chtějí trasu pochodu nenásilně zablokovat. Délka 63 min.
 Sobota 18. května ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • ROMANIKA •
Etno-folkové duo z Trnavy. Vstupné 50 Kč.
 Pátek 24. května ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • NEZVYK
NIGHT - elektronika, experimental, freeform, FRYFEX (BRNO) •
NTO_MORROW (STUDÉNKA) + HOST • Vstupné 30/50 Kč.
 Pátek 31. května ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • JAZZ KLUB & TOMISLAV ZVARDOŇ & BAND • Koncert napříč žánry. Vstupné 70/100 Kč.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Čtvrtek 2. května - pátek
3. května v 17.00 hod. • 3D dabing • Čtvrtek 2. května – pátek 3. května ve 20.00 hod. • 3D titulky
• Sobota 4. května - neděle 5. května v 17.00 hod. • 2D dabing • Sobota 4. května - neděle 5. května ve 20.00 hod. • 3D dabing • IRON
MAN • Tony Stark, zahnán do kouta, bude nucen přežít pomocí svých vynálezů, při ochraně nejbližších se bude moci spolehnout na svou geniální
mysl a instinkt. Akční/dobrodružný/sci-fi. Do 12 let nevhodný, 129 min.
 Pondělí 6. května - úterý 7. května v 18.00 hod. • 2D • JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY • Do sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem
zhubnout. Jejich pobyt se stává noční můrou. Česká komedie. Mládeži
přístupno, 100 min.
 Pondělí 6. května - úterý 7. května ve 20.00 hod. • 2D • NEVĚDOMÍ
• Lidé už dávno nežijí na povrchu Země, není to bezpečné. Teď žijí na
nebi. Akční/ dobrodružný/fantasy. Do 12 let nevhodné, 126 min., titulky.
 Středa 8. května v 15.00 hod. • 2D • ČTYŘLÍSTEK • Film na den
volna pro celou rodinu. Animovaný. Mládeži přístupno, 110 min, česky.
 Středa 8. května v 17.30 hod. • 2D • IRON MAN • Synopse filmu
a podrobnosti viz výše.
 Čtvrtek 9. května - neděle 12. května v 18.00 hod. • 2D • SCARY
MOVIE 5 • Neuvěřitelně hrubozrnný, rafinovaně a bezelstně podávaný
humor. Komedie. Mládeži přístupno, 100 min., titulky.
 Čtvrtek 9. května – neděle 12. května ve 20.00 hod. • 2D • TEMNÉ
NEBE • Poklidný předměstský život rodiny Barretových se začne pořádně otřásat v základech. Horor/sci-fi/thriller. Do 15 let nevhodný, 97 min.,
titulky.
 Pondělí 13. května – středa 15. května v 18.00 hod. • 2D • SMRTELNÉ LŽI • Přitažlivý thriller o vysokých financích, loajalitě a vztazích.
Thriller/drama. Do 12 let nevhodný, 107 min., titulky.
 Pondělí 13. května – středa 15. května ve 20.00 hod. • 2D • VELKÁ
SVATBA • Nebezpečně zábavná romantická komedie, ve které se během svatebního víkendu sejdou pod jednou střechou (a na jednom plátně) čtyři držitelé Oscara. Do 15 let nevhodný, 90 min., titulky.
 Čtvrtek 16. května – neděle 19. května v 18.00 hod. • Sobota
18. května - neděle 19. května i v 16.00 hod. • 2D • KOVÁŘ Z PODLESÍ • Souboj dobra se zlem, kletba, drak a navíc i cvičený křeček
a veverka. Hraný snímek kombinovaný s loutkovou i 3D animací s Bolkem Polívkou v hlavní roli. Česká pohádka. Mládeži přístupno, 100 min.
 Čtvrtek 16. května – neděle 19. května ve 20.00 hod. • 2D • VELKÝ
GATSBY • Příběh románového hrdiny Nicka Carrawaye, který se na jaře
1922 vydává do New Yorku, města volné morálky a jazzu. Romantické
drama. Do 12 let nevhodný, 146 min., titulky.
 Pondělí 20. května – středa 22. května v 18.00 hod. • 2D • ŠMEJDI
• Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné
pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Dokument. Mládeži přístupno, 74 min., česky.
 Pondělí 20. května – středa 22. května ve 20.00 hod. • 2D • PRAVIDLA MLČENÍ • Reportér odhalí skutečnou identitu bývalého protiválečného radikála, v sedmdesátých letech hledaného pro vraždu. Thriller. Do
12 let nevhodný, 125 min., titulky.
 Čtvrtek 23. května – neděle 26. května v 18.00 hod. • Sobota
25. května - neděle 26. května i ve 20.15 hod. • 2D • RYCHLE A ZBĚ-
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SILE 6 • Pokračování úspěšné série. Stará parta si to rozdá s konkurenční bandou zlodějů v Londýně. Akční/krimi/thriller. Do 12 let nevhodný,
110 min., titulky.
 Čtvrtek 23. května – pátek 24. května ve 20.15 hod. • 2D • TÍSŇOVÁ LINKA • Napínavý příběh zkušené operátorky tísňové linky, které
změní život volání zoufalé dívky, jež se právě stala obětí únosu. Thriller.
Do 15 let nevhodný, 95 min., titulky.
 Neděle 26. května v 16.00 hod. • KRAKONOŠ A MISTR • Pásmo
pohádek pro nejmenší. Pro děti, 60 min., česky.
 Pondělí 27. května – úterý 28. května v 18.00 hod. • 2D • ISABEL
• Thriller odehrávající se během jednoho dne a noci v současné Ostravě
- začínající novinářka Isabel se ve snaze o senzační reportáž vydává za
tajemným mužem. Český thriller. Do 12 let nevhodný, 90 min.
 Pondělí 27. května – středa 29. května ve 20.00 hod. • 2D
HYPNOTIZÉR • Jedné prosincové noci je v rodinném domku nalezena
surovým způsobem zavražděná téměř celá rodina. Jediným přeživším je
patnáctiletý chlapec. Krimi/drama/thriller. Do 12 let nevhodný, 122 min.,
titulky.
 Středa 29. května v 18.00 hod. • 2D • BIG LEBOWSKI • Projekt 100
• Kultovní komedie bratří Coenů. Do 12 let nevhodný, 110 min., titulky.
 Čtvrtek 30. května - neděle 2. června v 18.00 hod • 3D • Sobota
1. června – neděle 2. června v 16.00 hod. • 2D • KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ • Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, skrytý
svět, který jste si ani nedokázali představit, v nové dobrodružné komedii.
Animovaný. Mládeži přístupno, 100 min., dabing.
 Čtvrtek 30. května – neděle 2. června ve 20.15 hod. • 2D • PAŘBA
NA TŘETÍ • Pokračování celosvětově úspěšné série. Impozantní závěr
trilogie o chaosu a špatných rozhodnutích. Akční komedie. Do 12 let nevhodný, titulky.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz/
 Úterý 7. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ
• ŽÁKOVSKÝ KONCERT TŘÍD MICHAELY HEJROVÉ A JANY SNIEHOTTOVÉ
 Pondělí 13. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍDY KARLA ŠÍMY
 Úterý 14. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
 Čtvrtek 16. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍDY PAVLY SUNGOVÉ
 Úterý 21. května v 17.00 hod. - Žerotínský zámek • SLAVNOSTNÍ
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO A TANEČNÍHO OBORU K 700. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA
 Středa 22. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍDY ROMANA VOLNÉHO
 Čtvrtek 23. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍDY PETRA VÁCLAVA MICHNY
 Pondělí 27. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍD VERONIKY ŠKROBÁKOVÉ A FRANTIŠKA PANÁČKA
 Úterý 28. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍDY LENKY RUČKOVÉ
 Středa 29. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • HOUSLOVÝ
RECITÁL VERONIKY MACÁŠKOVÉ
 Čtvrtek 30. května v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍD VERONIKY MACÁŠKOVÉ A JANA MACHANDERA

Návštěvnické centrum nabízí:
• unikátní expozici věnovanou technologickému
procesu výroby klobouků.
• ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• zkoušírnu, kde si můžete vyzkoušet klobouky jak
fyzicky, tak i interaktivně.
• komentované procházky městem s průvodcem.
• veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení včetně komentované procházky expozicí.
Pozor, novinky!
• k 700. výročí Nového Jičína nabízíme výroční turistickou známku, magnetku a turistické razítko
• na našich webových stránkách najdete také novou virtuální prohlídku
naší expozice
Kde nás najdete?
Masarykovo náměstí 45/29, telefony 556 711 888, 556 768 288, web
www.mestoklobouku.cz
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Placená inzerce

...do realit jedině s námi!

Hledáme makléře
pro lokalitu
Nový
Jičín
������������
�
� ������������������������
a okolí

 800 401 111

608 922 229

www.rkinvest-reality.cz
Byty RD Pozemky
Chaty
Chalupy
�
�
Kanceláře Komerční objekty Prodej
�
� Řešení dluhů a exekucí �
Pronájem
Výkup
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Advokátní kancelář
JUDr. Jany Kudrnové, Ph.D.
sídlo Na Hradbách 3, Moravská Ostrava
úřední hodiny Po - Pá od 800 do 1600
pobočka Klimkovice, Hýlov 55

úřední hodiny Po - St od 1700 do 1900 hod.
nebo na základě telefonické dohody
tel.: 596 112 777, e-mail: sekretariat@kudrnova.cz

tel.: 596 112 777, e-mail: sekretariat@kudrnova.cz
nabízí právní služby v oblasti:
n občanského práva
n obchodního práva
n rodinného práva
n insolvenčního práva
13/13

!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE !!!
1. Někteří obyvatelé obce nebudou mít
možnost/povinnost podle zák. č. 274/
2001 Sb. se napojit na budovanou
moderní veřejnou oddílnou splaškovou
kanalizaci
2. Tímto je umožněno/povinno se napojit
na vlastní ČOV splňující celoročně na
odtoku hodnoty nařízení vlády 416/2010 Sb. a vyhnout se případným
pokutám 50 tis. až 10 mil. Kč
3. Ušetřit tak nemalé náklady na zhotovení domovní přípojky
4. Možnost získat až 150 l / osobu a den kvalitní zálivkové vody pro období
sucha a neutrácet za vyprazdňování zaslepeného septiku
5. Využít slevy na projekt (PD) v ceně 1.500 Kč / RD
Řešením je korektní domovní čistírna odpadních vod.
Hellstein spol. s r.o. - výrobce, Petřvaldská 459, Šenov, +420 606
709 804, dec@hellstein.cz
11/13
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Placená inzerce
Naše silné stránky jsou zejména ve výrobě:

���������������������������������������������������������������������������
����������������������
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Tiskárna Moravapress - spolehlivý partner ve světě tisku.

Samozřejmostí jsou tyto služby:

�����������������������
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Využitím našich služeb a produktů,
Vám zajistíme možnost uplatnění
Náhradního plnění dle §81
zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o
zaměstnanosti.

Novojičínský zpravodaj – ceník inzerce
Nové základní ceny
inzerce
pro rok 2013.
Snížení cen až o 25 %

1 STRANA

190x259 mm

190x128 mm

1/2 STRANY

Základní ceny inzerce bez DPH
1
1/2
1/3
1/4
1/6
1/8

STRANA
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY

8500
5000
3500
3000
2500
1500

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

190x85 mm

1/3 STRANY

93x125 mm

1/4
STRANY

Slevy ze základních cen bez DPH
OPAKOVÁNÍ 3 – 5 x
OPAKOVÁNÍ 6 – 10 x
OPAKOVÁNÍ 11 a více

-5%
- 10 %
- 20 %

93x85 mm

93x61 mm

Uzávěrka příjmu inzerátů
Objednávky inzerce Novojičínského zpravodaje
přijímáme do 20. dne v měsíci.
Uzávěrka příjmu podkladů je 22. den v měsíci.
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1/6
STRANY
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Turisté v Bílých Karpatech
Martina Fiedlerová, předsedkyně odboru KČT
Každý rok pořádá odbor Klubu českých turistů v Novém Jičíně třídenní velikonoční zájezd. Letos padla volba na Bílé Karpaty, oblast
kolem Velkého Lopeníku a Velké Javořiny.

z devatenácti českých a polských oddílů. Po těžkých bojích se na
medailové pozice probojovali Natálie Švrčková, která obsadila třetí
místo v kategorii přípravek do 30 kilogramů, a Daniel Baron, jenž
skončil druhý mezi mladšími žáky do 37 kilogramů.
Na konci března novojičínští zápasníci pořádali třináctý ročník
Memoriálu Miroslava Rešla. Svou premiéru si na něm odbyla nová
žíněnka, kterou oddíl zakoupil po sedmatřiceti letech. V konkurenci závodníků z Česka a Slovenska se z domácích nadějí nejlépe
dařilo Tomáši Čambalovi, Dominice Dostálové a Natálii Švrčkové,
která postoupila do finále.

Traťový dělník má další rekord
Jan Kopera
Sedmapadesátiletý Karel Ligocki ze Suchdolu nad Odrou, traťový dělník, ale též běžec, ultramaratonec, bruslař, zkrátka borec na
dlouhé tratě na suchu i na ledě, snad ani nestárne. Poslední březnovou sobotu vytvořil na novojičínském zimním stadionu už třináctý
bruslařský rekord na padesátikilometrové trati.

Je to dřina, ale postupujeme dál a dál...

Foto: Martina Fiedlerová

První den jsme měli v plánu výstup na Velkou Javořinu, nejvyšší horu
Bílých Karpat. Stanovili jsme dvě trasy s různým převýšením. Obě byly nakonec velmi náročné, protože jsme si čtyři kilometry prošlapávali
cestu sněhem.
Ráno jsme se probudili do bílé tmy. Přesto nás téměř čtyřicet vyrazilo s cílem dobýt Mikulčin vrch a Velký Lopeník. Přes Troják nás
došlo na Mikulčin vrch devatenáct. Další cesta končila v hlubokém
sněhu, silný vítr a sněžení znemožnily další postup. Vrátili jsme se
přes Lopenické sedlo do Lopeníku. Pro tento rok zůstal vrchol Velkého Lopeníku nepokořen.
Na Velikonoční pondělí vysvitlo sluníčko a silnice byly prohrnuté.
Cestou domů jsme se zastavili v Luhačovicích, prohlédli si lázně
a ochutnali Vincentku. Na letošní Velikonoce budeme určitě vzpomínat. Chceme se sem vrátit a poznat okolí Lopeníku za příznivějších
podmínek.

Kuželkáři slaví jubileum
Michal Pavič
Dříve to byla zábava pro návštěvníky restaurací, nyní poměrně
náročné sportovní odvětví. Když před třiceti lety parta nadšenců
zakládala novojičínský kuželkářský oddíl s cílem účastnit se pravidelných sportovních klání na úrovni okresu, zřejmě netušila, že
i po tak dlouhé době se budou jejich následovníci s chutí prát o své
místo na slunci.
V průběhu let hráči přebudovali kuželnu, vyměnili dráhy, zabudovali automatické stavěče a přistavěli šatny. Přesto, že zařízení je už
spíše muzejní, svépomocí se jim daří udržovat ho v provozu.
Za třicet let oblékl oddílový dres bezpočet hráčů a hráček. Ženy
dokonce svého času hrály druhou kuželkářskou ligu. Muži, zpravidla rozdělení do dvou družstev, se v soutěžích pohybovali na úrovni okresu a kraje.
Oddíl, ale vlastně celé město v devadesátých letech výrazně zviditelnila Radka Pastvová, dvojnásobná mistryně republiky v kategorii tělesně postižených sportovců.
Oddíl ale nežil jen tréninkem a mistrovskými zápasy. Dlouhá léta
pořádal turnaje pro veřejnost, jichž se účastnilo i padesát družstev.
S nástupem bowlingu zájem o kuželky opadl.
Nynější parta šířící čest a slávu Nového Jičína – muži v kraji
a ženy ve třetí kuželkářské lize - hodlá veřejnost získat zpět.
A i když už nejsou ve městě velké podniky, které daly vzniknout
různým partám se společnými zájmy, věří, že se najdou jedinci,
kteří dostanou chuť zjistit, co hra v kuželky vlastně obnáší.

Zápasníci brali cenné kovy
Otakar Baroš, Kamil Škarka
Novojičínští zápasníci se třináctého dubna zúčastnili Velké ceny
Borohrádku v řeckořímském zápase a volném stylu. Na kvalitně
obsazeném turnaji se představilo přes dvě stě dvacet závodníků
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Staronový rekordman Karel Ligocki se svým týmem a příznivci.
Foto: Jan Kopera

V předvečer úspěšného pokusu prohlásil, že dosavadní nejlepší
výkon pokoří, i kdyby měl na ledě vypustit duši. A vyrazil tempem
přímo vražedným. Během úvodní čtvrthodiny ujel neuvěřitelných
šestačtyřicet kol, tedy 6,302 kilometru. Po hodině jízdy už to bylo
179 kol neboli 24,523 kilometru.
Když Karel protnul cílovou pásku, stopky se zastavily v čase
2:07:10,13 hod. Výsledný čas potvrdil také Michal Jurečka z pelhřimovské agentury Dobrý den, která nechá tento výkon zapsat do
České Guinnessové knihy rekordů.

Sportovní pozvánky
 Kuželkáři pořádají turnaj neregistrovaných

Turnaj pro neregistrované hráče pořádá u příležitosti 30. výročí
svého založení kuželkářský oddíl Tělovýchovné jednoty Nový Jičín. Uskuteční se v sobotu 1. června od 9.00 do 17.00 hodin
ve sportovním areálu (vstup naproti haly ABC). Turnaj je určen
jednotlivcům bez rozdílu věku a pohlaví. Startovné bude 80 korun
za osobu. Hrací čas lze dohodnout s Michalem Pavičem na telefonu 739 224 591 nebo na e-mailu michalp11@seznam.cz.
 Vydejte se na Pochod okolím Nového Jičína!
Šestý ročník Pochodu okolím Nového Jičína se uskuteční v sobotu 1. června. Start bude u altánku ve Smetanových sadech, cíl v penzionu Lamberk. Účastníci pochodu na
25 kilometrů odstartují v 8.00 hodin. Pěší, kteří zvolí trasy
8 nebo 15 kilometrů, případně 1,5 kilometru dlouhé putování
Pohádkovým lesem, a cyklisté, kteří se rozhodnou pro jízdu na
40 nebo 70 kilometrů, odstartují od 9.00 do 10.00 hodin. Každý účastník dostane na startu podrobný popis trasy, mapku
a občerstvení, v cíli pamětní list. Od 15.00 do 19.00 zde bude hrát
cimbálová muzika. Děti do 6 let se mohou zúčastnit zdarma, mládež do 15 let zaplatí startovné 10 korun a dospělí 20 korun.
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Fotosoutěž čtenářů – 26. kolo
Letošní podivné jaro s rekordním sněhovým přídělem o Velikonocích nás docela zaskočilo. Ne však naše fotografující čtenáře. Ti vyrazili
se svou technikou do města, a tak celou polovinu soutěžních snímků pořídili 1. apríla, a byla opět sněhová. Není tedy divu, že takový
motiv zabodoval. Další zajímavostí je, že dvakrát se umístily náměty s kostelíky z místních částí města.

2. místo – Monika Vyrubalíková
2

3. místo – Richard Gabriel
3
1. místo – Antonín Vágner

1. místo však získává záběr opakovaně úspěšného autora Antonína Vágnera, který všem nám dobře známý motiv z centra Nového
Jičína pojal velmi originálně
2. místo patří Monice Vyrubalíkové z Loučky s krásně zasněženým místním kostelíkem.
3. pořadí získává Richard Gabriel. Jeho snímek dokládá zdařilou obnovu středu Bludovic, těžce zasažených povodní v roce 2009.
Pavel Wessely
Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na emailovou 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!
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