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Na zámku v Kuníně začala nová návštěvnická sezona.
Podrobnosti čtěte na straně 10.
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Slovo starosty

Na Lamberku vymění osvětlení

Vážení spoluobčané,
v tomto roce jsme pro novojičínské studenty připravili projekt Zelené město 2014.
Město jim nabízí brigádnický úklid Nového
Jičína a místních částí. Podobný projekt už
zde v minulosti probíhal. Nyní bychom rádi
tuto velmi zajímavou aktivitu znovu nastartovali a pomohli tak novojičínské mládeži.
Sám ze svých studentských let vím, jak
bylo obtížné sehnat letní brigádu, a nyní je
to ještě složitější. Zelené město 2014 připravila místostarostka Blanka
Faluši a patří jí za to dík. Stejně jako odboru životního prostředí městského
úřadu a Technickým službám města za zorganizování projektu.
Brigáda bude probíhat o letních prázdninách od 7. července do
29. srpna. Zúčastnit se jí může každý student, který má trvalé bydliště
v Novém Jičíně a nejpozději v den nástupu dosáhne šestnácti let. Studenti
budou uklízet dětská hřiště a černé skládky, čistit vodní toky, zelené
plochy i chodníky. Také je čeká natírání laviček a zábradlí, pletí záhonů,
hrabání trávy, sběr odpadků nebo čištění lesů. Ochranné pomůcky a pracovní nářadí jim zajistí město. Každý brigádník navíc dostane kšiltovku
s nápisem Zelené město 2014.
Přihláška je k dispozici na webu města, ve vestibulu radnice nebo
na odboru životního prostředí. Zájemci o brigádu se mohou hlásit
od 14. dubna osobně na odboru životního prostředí, kancelář číslo 303
nebo 302, Masarykovo náměstí 1. K přihlášce je potřeba doložit originál
dokladu o studiu. Případné dotazy zodpoví Kateřina Kuželová, telefon
556 768 261, e-mail kkuzelova@novyjicin-town.cz.
Každý student bude moci odpracovat nejméně pět a nejvýše deset
dnů. To aby se jich co nejvíce vystřídalo. Denně budou pracovat šest
hodin, denní limit bude deset brigádníků. Odměna činí osmdesát korun
za hodinu.
V rozpočtu jsme vyčlenili na realizaci akce nezanedbatelnou částku
čtyři sta tisíc korun. Jsem však přesvědčen, že to jsou velmi dobře vynaložené peníze. Věřím, že projekt ocení nejen mladí lidé, kterým město
umožní vydělat si peníze, ale také ostatní občané, neboť Nový Jičín bude
čistší a upravenější.
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Sedmdesátá pátá schůze Rady města Nový Jičín dne 26. února:
Radní schválili termíny přerušení provozu mateřských škol v červenci a srpnu a program městské slavnosti, která se bude konat
šestého září. Schválili také cenu tepla v souladu se smlouvou s dodavatelskou společností z roku 2006, která činí 590,70 Kč/GJ bez DPH.
Sedmdesátá šestá schůze Rady města Nový Jičín dne
19. března:
Rada města vydala nový Tržní řád, kterým město zakázalo podomní
a pochůzkový prodej. Schválila finanční dar dvacet tisíc korun na
konto sbírky na obnovu chaty Libušín na Pustevnách.
Dvacáté druhé zasedání Zastupitelstva Nový Jičín dne 6. března:
Zastupitelé schválili příspěvek 1,5 milionu korun na činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Schválili zásady
pro poskytování dotace na budování malých domovních čistíren
v Bludovicích a ve Straníku a rozdělení příjmu z loterií za loňské čtvrté
čtvrtletí sportovním klubům. Tělovýchovná jednota získala zhruba
118 tisíc, hokejový klub 744 tisíc, fotbalový klub 531 tisíc, TJ – oddíl
volejbalu 212 tisíc, basketbalový klub 319 tisíc, Klub vodních sportů
Laguna 212 tisíc, plavecký klub 106 tisíc, TJ – oddíl házené 30 tisíc,
TJ – oddíl tenisu 30 tisíc, TJ – oddíl kuželek 50 tisíc a Jezdecký klub
Minarčík 15 tisíc korun. V rezervě zůstaly 144 tisíce korun.

Marie Machková, tisková mluvčí
V městské části Lamberk proběhne rekonstrukce veřejného
osvětlení. Výměna starých světel za nová bude zahrnovat ulice
Na Prachárně, Brožíkovu, Slezskou a Bařiny. Od osmého dubna
do konce měsíce zde pouliční osvětlení bude mimo provoz. Město
za jeho výměnu zaplatí přes čtyři sta tisíc korun.
„Lampy veřejného osvětlení jsou tam v nevyhovujícím stavu,
musíme je vyměnit. Ve Slezské ulici navíc zvýšíme jejich počet,“
uvedla Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic.
Výměnu veřejného osvětlení provádí město průběžně. Vloni za
více než šest set tisíc korun nechalo postavit nové lampy v Máchově ulici a za necelých devět set tisíc rekonstruovat osvětlení v ulici
Svatopluka Čecha. Na Jubilejní ulici nahradila sodíkové výbojky
svítidla s modernější a úspornější technologií LED diod. Jedno
svítidlo tak spotřebuje o třiasedmdesát procent elektrické energie
méně než staré lampy.

Poradí zadluženým rodinám
Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínská radnice spustila pilotní projekt, jehož cílem je pomoci
zadluženým rodinám řešit svízelnou finanční situaci v návaznosti na bydlení. Zároveň má pomoci městu získat peníze, jež mu lidé dluží na nájemném. Pro bytový odbor začal pracovat koordinátor prevence dluhů.
Koordinátor je prodloužená pomocná ruka města, nikoliv represivní nástroj. „Nabízí pomoc a radu. Využít ji může každý, kdo se
dostane do tíživé finanční situace. Dluhové poradenství poskytuje
bezplatně,“ zdůraznil vedoucí bytového odboru Vladimír Benko
s tím, že koordinátor se často stává prostředníkem nejen mezi
bytovým odborem a dlužníkem, ale také mezi občanem a bankovní
či nebankovní institucí, u které si vzal půjčku.

Přišlo jaro, město uklízí
Marie Machková, tisková mluvčí
Ve městě probíhá jarní úklid. Podle vývoje počasí by měl trvat do
konce dubna. Pracovníci Technických služeb zametou přibližně
126 kilometrů silnic a 70 kilometrů chodníků. Další pečují o květiny, keře
a travnaté plochy. V terénu jsou tři desítky lidí a několik metacích strojů.
„Zima byla mírná, vozovky a chodníky jsme kamennou drtí téměř
nesypali,“ řekl vedoucí střediska místních komunikací Petr Slotík.
K jarnímu úklidu patří také čištění kanalizačních vpustí a odvodňovacích žlabů u komunikací, obnova dopravního značení včetně parkovacích míst a oprava laviček a vybavení dětských hřišť.

Občanská statistika – únor 2014
Počet obyvatel

24 178

Narozeno dětí

3

Chlapci

1

Děvčata

2

Uzavřeno sňatků – Nový Jičín

1

– Kunín

2

Odstěhovalo

12

Přistěhovalo

20

Zemřelo

0

Nejstarší občan

Kalíšek Vilém

21. 4. 1911

Nejstarší občanka

Vavříková Marie

29. 9. 1913

Podpořte veřejnou sbírku na obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách!
Číslo konta je 107-6978880207/0100.
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Zaplatili jste za odpad a psa?

Cílem je bezpečná doprava

Danuše Machalová, referentka finančního odboru

Marie Machková, tisková mluvčí

Připomínáme občanům, že 31. března skončí splatnost celoroční a první pololetní sazby místních poplatků za komunální
odpad a za psy na tento rok. Kdo je neuhradí včas, měl by tak
neprodleně učinit, jinak se vystavuje možnému zvýšení poplatku
o polovinu.
Poplatek za komunální odpad je 552 koruny za poplatníka a kalendářní rok. Místní poplatek ze psů není jednotný. Závisí na tom, zda
občan chová psa v rodinném domě nebo bytě, zda se jedná o prvního
nebo každého dalšího psa a zda jeho držitel pobírá důchod, který
je jeho jediným zdrojem příjmu.
Oba poplatky lze uhradit v pokladně finančního odboru –
jen na Divadelní 1, nebo příkazem na účet 19-0000326801/0100,
s uvedením variabilního symbolu. Pro identifikaci poplatníka je třeba
uvést správný variabilní symbol. Při platbě za větší počet poplatníků
je nutné uvést všechny variabilní symboly do zprávy pro příjemce.
Variabilní symbol zjistíte na finančním odboru městského úřadu.
Podrobnosti o místních poplatcích a jejich správě najdete na webu
www.novyjicin.cz. Chcete-li provést jakékoliv změny nebo získat
další informace, kontaktujte pracovníky finančního odboru – v případě
poplatku za komunální odpad Danuši Machalovou, Masarykovo
náměstí 1, kancelář číslo 107, telefon 556 768 215, u místního poplatku ze psů Jiřího Kramoliše, Masarykovo náměstí 1, kancelář číslo
111, telefon 556 768 244.

Riziková křižovatka ulic Jiráskovy a Slovanské by měla být bezpečnější. Město nechalo na silnici připevnit zpomalující retardér.
Lokalita, kde se kromě rodinných domů nachází i mateřská škola,
bývala místem častých dopravních nehod.
„Na Jiráskově ulici řidiči nerespektují povolenou rychlost třicet
kilometrů v hodině a na Slovanské ulici přehlížejí značku Stop. Proto
jsme ji doplnili o zpomalovací polštáře a v daném úseku snížili rychlost
na dvacet kilometrů v hodině,“ uvedl Petr Zdráhal z odboru majetku,
rozvoje a investic. Žluté kruhové polštáře s odrazkami zvyšují bezpečnost provozu a zároveň jsou tiché při přejíždění.
Radnice se zabývá také dalšími problémovými místy, zejména
v okolí škol. „Projektanti zpracovali studii, která reaguje na dopravní
situaci před základními školami Komenského 66 a Komenského 68.
Projekt jsme nazvali Bezpečně do škol. Veřejné projednávání navržených řešení proběhne ve čtvrtek 3. dubna v 16.30 hodin v jídelně
Základní školy Komenského 66. S jednotlivými variantami řešení se
můžete seznámit už nyní na www.novyjicin.cz. Na přelomu května
a června bude hotová druhá studie, mapující ostatní kolizní body
v dopravě, například před Střediskem volného času Fokus, u základních škol Jubilejní a Dlouhá nebo křižovatku ulic Generála Hlaďa
a K Nemocnici,“ dodal starosta Jaroslav Dvořák.

Očkování psů proti vzteklině
Naděžda Davidová, odbor životního prostředí
Letošní očkování psů proti vzteklině proběhne v Novém Jičíně
v následujících termínech a místech:
Pátek 11. dubna: 15.30–16.00 hod. (Nábřežní, parčík), 16.15–16.45
hod. (Fibichovo náměstí),17.00–17.15 hod. (před prodejnou Máj),
17.15–17.45 hod. (křižovatka Dlouhé a Palackého)
Úterý 29. dubna: 15.30–16.00 hod. (Loučka – před restaurací
Koruna), 16.00–16.30 hod. (Loučka – U chovatelů), 16.00–17.00
hod. (Žilina – U Mola), 17.15–17.45 hod. (Bludovice – u čerpací stanice), 17.00–17.15 hod. (Kojetín – u obchodu)
Čtvrtek 15. května: 16.00–16.30 hod. (Straník – u stadionu),
16.35–17.00 hod. (Straník – u hasičské zbrojnice).

Zpomalovací polštáře mají zvýšit bezpečnost rizikové křižovatky.
Foto: Marie Machková

Odešel Milan Cejnek
Pavel Wessely
Jen těžko jsme se my, kteří jsme Milana znali, před několika týdny smiřovali
se smutnou a nečekanou zprávou, že už
se s ním nikdy nesetkáme. Kdo byl
Ing. Milan Cejnek, CSc., jenž odešel ve
svých sedmašedesáti letech?
Když začátkem sedmdesátých let
minulého století nastoupil coby čerstvý
absolvent brněnské Vojenské akademie
do podniku Autopal Nový Jičín, byl v tehdejším Konstrukčním vývoji a výzkumu
vlastně prvním absolventem vysoké školy se specializací na optické systémy.
Milan Cejnek
Teoretické znalosti začal uplatňovat ve
vývojové skupině, která řešila stále náročnější požadavky při konstrukci
světlometů motorových vozidel. Svou pracovitostí a houževnatostí
získal záhy respekt u spolupracovníků. Pokračoval v dalším vzdělávání,
ať již odborném, nebo jazykovém. Také díky tomu jej záhy delegovali
do odborné komise pro světelnou techniku při Evropské hospodářské
komisi, kde si postupně získával respekt mezi evropskými odborníky
v oboru. O jeho vysoké fundovanosti a pracovitosti svědčí i to, že byl
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autorem nebo spoluautorem více než sto dvaceti patentů! Měl tak
velkou zásluhu na vysoké technické úrovni světlometů, produkovaných
firmou Autopal. Vysoká technologická úroveň byla jedním z rozhodujících činitelů, které v devadesátých letech přispěly k úspěšné privatizaci podniku vstupem firmy Ford Motor Company.
Jen připomenu, že následné obrovské investice vytvořily na dva
tisíce nových pracovních příležitostí a společnost Autopal – Visteon,
dnes Varroc, se stala největším zaměstnavatelem v okrese Nový
Jičín. Inženýr Cejnek si navzdory velkému tvůrčímu nasazení dokázal
najít i čas pro své záliby. Byl to především sport, v mládí zejména
řecko-římský zápas, později cyklistika a v zimě jsme jej potkávali na
lyžích. Věnoval se muzicírování, rád také navštěvoval divadlo. V létě
se podle časových možností věnoval i zahrádce.
Lidé si jej budou připomínat jako velmi svědomitého a náročného
vůči sobě, ale v pozdějších manažerských funkcích také vůči svým
spolupracovníkům. Obrovské znalosti a neutuchající energii uplatňoval
ve prospěch firmy částečně i po odchodu do důchodu.
O vysoký a v současné době zvláště důležitý vývojový a výzkumný
potenciál, kterým dnes firma Autopal - Varroc disponuje, se významnou měrou zasloužil Milan Cejnek. Nejen proto na něj budeme vzpomínat s úctou a vděkem.
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Hlásíme se do asociace
Bohumil Pobořil, odbor majetku, rozvoje a investic
Nový Jičín požádá o přidružené členství v Asociaci měst pro cyklisty. Zdejší zastupitelé o tom
rozhodli na březnovém zasedání. Asociace sdružuje desítky měst z celé republiky, která se snaží podporovat vyvážený
rozvoj cyklistické dopravy a turistiky na svém území.
Naše město na letošní rok připravuje v této oblasti několik akcí.
Kromě aktualizace generelu cyklodopravy patří k nejdůležitějším
stavba cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice. Další informace o činnosti Asociace měst pro cyklisty najdete na webu www.cyklomesta.cz.

Geopark Podbeskydí. Území na východním okraji Beskyd je geologicky velmi pestré, tvořené převážně usazenými horninami jurského
až křídového stáří. Posláním geoparku je chránit toto dědictví,“ uvedl
Dalibor Kvita z občanského sdružení Hájenka, jež na informační
panely získalo sto osmdesát tisíc korun od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Zbývajících čtyřicet tisíc zaplatilo město.

Chcete zdarma kompostér?
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Upozorňujeme občany, že stále probíhá příjem žádostí o bezplatné
přidělení domácích kompostérů. Tlustostěnnou nádobu o objemu sedm
set litrů může získat pouze žadatel s trvalým pobytem, případně vlastník
nebo nájemce pozemku v Novém Jičíně a jeho místních částech. Podmínkou je, že není dlužníkem města a podepíše s ním smlouvu o výpůjčce
na pět let. Po uplynutí této doby se stane vlastníkem kompostéru.
Žádost lze poslat e-mailem na adresu mkissova@novyjicintown.cz, případně potvrdit svůj zájem telefonicky na číslech
556 768 365 nebo 556 768 261 či osobně na odboru životního prostředí městského úřadu, kanceláře 306 a 303.
Podle původních předpokladů mělo přidělování nádob začít na
jaře. Státní fond životního prostředí ale obdržel velké množství
žádostí, které nyní zpracovává. Zatím tedy nevíme, zda a kdy město
státní dotaci na domácí kompostéry získá. O dalším vývoji budeme
občany informovat v Novojičínském zpravodaji a na webových stránkách města www.novy-jicin.cz.

Město zatepluje, chce šetřit
Marie Machková, tisková mluvčí
V Mateřské škole Jiráskova, základních školách Dlouhá a Jubilejní
a v azylovém domě začaly stavební práce, jejichž cílem je snížit energetickou náročnost těchto budov. Radnice na to získala téměř čtrnáct
milionů korun od Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.
Částka pokryje devadesát procent způsobilých výdajů.
U všech staveb město nechá zateplit obvodové stěny a střešní
pláště a vyměnit okna. „V azylovém domě navíc plánujeme výkopové
práce k odvodnění budovy a nové opláštění střechy,“ uvedla Kamila
Ungrádová z odboru majetku, rozvoje a investic.
Nejrozsáhlejší úpravy čekají Mateřskou školu Jiráskova. Kromě
zateplení tam město naplánovalo rekonstrukci kotelny. Školu jako
jedinou bylo nutné před zahájením prací vystěhovat. Děti se přestěhovaly do nové mateřinky na Dlouhé ulici. Zateplování ostatních
budov probíhá za plného provozu.
„Státní fond životního prostředí akceptoval i naši žádost o dotaci
na zateplení sídla městské policie. Zatím čekáme na jeho písemné
rozhodnutí. Předpokládáme, že stavební práce začnou ještě na jaře,“
řekl starosta Jaroslav Dvořák.

Bludné kameny živě i na panelu
Marie Machková, tisková mluvčí
Bludné balvany v Janáčkových sadech nově doplnil informační
panel, který přibližuje pozůstatky čtvrtohorního zalednění na našem
území. Návštěvníci parku se tak mohou dovědět něco více o geologickém vývoji regionu. Na panelu je mapa severní Evropy se vzorky
hornin, takzvaných ledovcových souvků. Popisky jsou také v Braillově
písmu pro nevidomé. „Chceme lidem přiblížit horniny, typické pro
bludné kameny. Panel jsme v parku umístili jako součást programu
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Panel prozradí lidem o bludných kamenech něco více.
Foto: Marie Machková

Světla zhasla na Hodinu Země
Marie Machková, tisková mluvčí
Poslední březnovou sobotu večer některá světla v centru města
na hodinu zhasla. Nový Jičín se tímto symbolickým gestem připojil
k celosvětové kampani Hodina Země, jejímž cílem je upřít pozornost
lidí k ochraně životního prostředí a klimatu.
Od půl deváté do půl desáté večer zhasly reflektory osvětlující
farní kostel, radniční věž i budovu Beskydského divadla. Do tmy se
zahalila také středová plocha náměstí. Podloubí a ulice zůstaly kvůli
bezpečnosti osvětlené.
Radnice se k ochraně životního prostředí hlásí i jinými způsoby.
Kvůli snížení energetických nákladů zatepluje městské budovy, podporuje ekologickou dopravu a pořádá soutěže pro školáky, zaměřené
na třídění odpadu. „Ve městě jsme nechali rozmístit stovky kontejnerů
na tříděný a biologicky rozložitelný odpad, domácnostem zdarma
rozdáváme tašky k jeho třídění,“ připomněla vedoucí odboru životního
prostředí Eva Bártková.

Vstříc sociálním službám
Daniela Susíková
Naše město realizuje projekt Nový Jičín – vstříc sociálním službám,
zaměřený na vytvoření efektivního systému sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování. Radnice na něj získala dotaci
z Operačního programu Lidského zdroje a zaměstnanost. Hlavním
výstupem bude Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících
služeb ve městě na léta 2016–2019.
V současné době vrcholí zpracování dodavatelsky realizovaných
analýz orientovaných na mapování potřeb občanů, finanční analýzu
poskytovatelů sociálních služeb a zjišťování potřeb lidí ohrožených
sociálním vyloučením. Na základě těchto analýz budou pracovní
skupiny diskutovat nad stanovením cílů a opatření v oblasti sociálních
služeb. Pokračuje také práce na Elektronickém katalogu poskytovatelů sociálních služeb, který naváže na katalog písemný.
Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřuje na rodinu,
zdravotně postižené, seniory a sociální začleňování. Chcete-li se
zapojit do činnosti kterékoliv z těchto pracovních skupin a ovlivnit
strukturu a kvalitu sociálních služeb v našem městě, kontaktujte
koordinátorku Danielu Susíkovou, telefon 556 768 338, e-mail
dsusikova@novyjicin-town.cz.
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Podpořte sběr elektroodpadu!

Dobrá věc se podařila

Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Gabriela Šustalová

Město Nový Jičín, Středisko volného času Fokus a Technické služby města pořádají soutěž pro děti místních základních škol, nazvanou
Velká ekosoutěž 2014. Žáci mohou získat hodnotné ceny za to, že
nefunkční elektrospotřebiče přinesou do své školy.
Soutěž může podpořit veřejnost i firmy. Jedinou podmínkou je,
že do středy 7. května předají obsluze separačních dvorů na Propojovací ulici a Palackého třídě vysloužilá elektrozařízení. Jejich
odběr bude bezúplatný, předané množství lze připsat na konto oblíbené základní školy. Bližší informace k odebíraným druhům elektroodpadu i samotné soutěži poskytne obsluha sběrných dvorů.

Žáci sedmého ročníku Základní školy Dlouhá 56 obdarovali chudobnou rodinu v daleké Africe. Jejich akce byla součástí sbírky
Skutečná pomoc, kterou pořádá společnost Člověk v tísni. Děti,
převážně dívky, vyrobily náušnice a následně je prodaly. Získaly
téměř dvanáct set korun. Za utržené peníze koupily „veselou kozu“
a hejno dvaceti kuřat, které pro lidi ze zemí postižených chudobou představují zdroj příjmů i obživy. Více informací najdete na
www.clovekvtisni.cz a www.skutecnydarek.cz.

Žákům z Tyršovy se dařilo
Rudolf Balon
Daniela Maiettová z osmé třídy Základní školy Tyršova patří mezi
vítěze celostátní soutěže Frankofonie 2014. Společně s ostatními
převzala ocenění dvacátého března v Černínském paláci v Praze.
Další žákyně této školy, Melánie Mondeková ze šesté třídy, prokázala výborné znalosti a pohotovost v okresním kole soutěže
v anglické konverzaci.
V těžké konkurenci vyhrála, a proto lze jen litovat, že nejlepší
z tohoto měření sil dále nepo stupovali. Naproti tomu deváťák Aleš
Vybíral druhým místem v okresním kole zeměpisné olympiády
vybojoval postup do kola krajského.

Řemeslo má zlaté dno
Marie Machková, tisková mluvčí
Tradiční přehlídka technických profesí Řemeslo má zlaté dno
proběhne ve středu 9. dubna a ve čtvrtek 10. dubna v Kopřivnici.
Zaměří se na profese strojírenského, stavebního a elektro oboru,
kterých je v našem okrese nedostatek. Akce se uskuteční ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici na Husově ulici 1302
od 9.00 do 16.00 hodin.
Na přehlídce, určené žákům osmých tříd a jejich výchovným
poradcům, ale i rodičům žáků a veřejnosti, se představí významné
firmy z regionu, v nichž mohou absolventi technických oborů najít
v budoucnu uplatnění. Žáci osmých tříd základních škol novojičínského regionu mají na přehlídku zajištěnu bezplatnou dopravu.
Město Nový Jičín na ni přispělo částkou pět tisíc korun.

Domov Duha hledá dobrovolníky Učí se v moderních prostorách
Lenka Hájková

Dana Valčíková

Domov Duha, v němž žijí senioři a zdravotně postižení lidé, hledá
dobrovolníky z řad obyvatel Nového Jičína. Může jím být student,
senior i člověk v produktivním věku bez rozdílu vzdělání či kvalifikace.
„Měl by být starší šestnácti let, morálně způsobilý, schopný respektovat přání druhého, který rád komunikuje a dokáže naslouchat.
Především ale musí cítit potřebu pomáhat lidem,“ upřesňuje ředitelka
domova Dana Jančálková.
Dobrovolník navštěvuje vybraného klienta zpravidla jednou týdně.
Povídá si s ním, co se děje v jeho životě nebo ve městě, případně
naslouchá klientovu vyprávění. Výrazně komunikativní člověk se
může věnovat celé skupině seniorů, kterým předčítá, uspořádá pro
ně videoprojekci nebo hudební kroužek. Dobrovolníci mohou své
klienty doprovázet také na výletech pořádaných domovem.
Podrobnosti se zájemci o dobrovolnictví dovědí na informativním
školení, které se uskuteční v neděli 6. dubna od 9.00 do 13.00 hodin
v kavárně Domova Duha na Hřbitovní 41. Svou účast na školení by
měli potvrdit a další informace získají u Nadi Lebedové na telefonu
734 171 307 nebo na e-mailu nada.lebedova@centrum.cz.

Základní škola Komenského 66 se může pochlubit nově zrekonstruovanou učebnou a tělocvičnami včetně nářaďoven. Jejich modernizace byla součástí projektu Zdravá škola. Pětaosmdesát procent
nákladů pokryla dotace z evropských fondů, poskytnutá prostřednictvím Operačního programu Moravskoslezsko. Zbytek poskytlo
město Nový Jičín.
Odborná učebna má nový nábytek, interaktivní výukovou techniku
s příslušenstvím a multimediální katedru. Součástí vybavení jsou
digitální přístroje, pomůcky pro žáky a tři digitální hnízda pro jejich
společnou práci. K testování probraného učiva budou učitelé využívat
hlasovací zařízení.
Rekonstrukcí prošly rovněž obě tělocvičny. Získaly odpruženou
palubkovou podlahu, nové obložení stěn, osvětlení i sportovní vybavení. Naše škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a zaměřením
na volejbal tak může svým žákům zajistit dostatek pohybových
aktivit, zlepšit jejich fyzickou kondici a umožnit jim smysluplně trávit
volný čas.

Dlouháčci na lyžáčku
Gabriela Šustalová

Dobrovolník musí především cítit potřebu pomáhat druhým.
Foto: Jana Tořov

Novojičínský zpravodaj

Ne každá základní škola se může pochlubit lyžařským kurzem
pro žáky prvního stupně. Ve školách Jubilejní a Dlouhá je to již
tradice. Letošní zima-nezima nebyla výjimkou. Na konci února se
druháci a třeťáci učili lyžovat na nedalekém Svinci.
Zájem o kurz byl veliký, a tak se šestatřicet dětí na týden proměnilo podle barvy svého družstva na Borůvky, Jahůdky nebo
Citronky. Všichni na sobě pracovali s plným nasazením. Zatímco
Borůvky se seznamovaly s pohybem na svahu a jízdou v pluhu,
Jahůdky a Citronci vylepšovali své lyžařské umění. Většina zvládla
sjet krkolomný a občas i pěkně zmrzlý kopec úplně celý.
Se Svincem se postupně skamarádili úplně všichni. Paní učitelky
společně se současnými i bývalými žáky naší školy, kteří jim celý
týden pomáhali jako asistenti, měly ze svých svěřenců stále větší
radost. Nakonec všichni malí lyžaři úspěšně projeli slalomovou
dráhu a vedle veliké pochvaly si vysloužili diplom a čokoládovou
medaili.
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Škola se zapojila do NatTechu

Maškarní ples v Bludovicích

Zdeněk Stanislav

Naďa Seidlová

Základní škola Komenského 68 se v tomto školním roce zapojila
do krajského projektu s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání, zkráceně NatTech. Žáci osmých ročníků navštívili
čtrnáctého března šenovské pracoviště partnerské Střední školy
technické a zemědělské.
Ve zdejších dílnách se seznámili s několika učebními obory, které
tady vyučují. Zhlédli praktické ukázky a některé dovednosti si mohli
vlastnoručně zkusit. Za pomoci mistrů odborného výcviku a učňů
si postupně vyzkoušeli instalatérské, zednické, dřevařské a kovoobráběcí práce.
Návštěva byla další z akcí, které střední škola připravuje pro své
partnery jako součást projektu NatTech. Již v únoru naši žáci absolvovali laboratorní práce z fyziky a chemie v nově vybudovaných
laboratořích a učebnách v budově školy U Jezu.

Na poslední únorovou sobotu připravil náš osadní výbor v Bludovicích ve spolupráci s městem Nový Jičín maškarní ples pro dospělé.
Každý rok se na něj těšíme v očekávání, v jakých maskách lidé
přijdou. Všechny byly krásné, nápadité, opět originálnější než minulý
rok. K tanci a poslechu skvěle hrála hudební skupina Top Gun. Tombola byla bohatá, od každého stolu si masky odnášely domů nějakou
výhru.

Osmáci provádějí plamenové zkoušky v chemické laboratoři.
Foto: Svatava Hajdová

Děti besedovaly se strážníky
Ilona Majorošová
Novojičínské děti v březnu besedovaly se strážníky městské policie.
U prvňáčků se povídání a práce s pracovními listy zaměřily na bezpečnost v silničním provozu a zásady bezpečného chování. Námětem
besed v mateřských školách byla bezpečnost doma i na hřišti. Strážníci dětem připomněli možná nebezpečí, která číhají všude okolo.

Družinový bál patřil sportu
Věra Matýsková, vedoucí vychovatelka
Tradiční maškarní bál – tentokrát s názvem Sportovní ples – uspořádala pro děti a rodiče družina při Základní škole Tyršova. Úvod
patřil ve vyzdobené tělocvičně zdolávání Vrcholu mladých sportovců.
Děti se přes nastražené překážky musely dostat až na vrchol, zapíchnout vlajku a ples tím slavnostně zahájit.
Kromě tradičního byl na programu i tanec sportovců ve velmi nezvyklé podobě. Prostřednictvím promítaného filmu jsme se ocitli
v řadách běžců, plavců, lyžařů, ba i baletek. Rytmus udávala hudba,
pohyb sportovci na plátně.
Velmi vydařená byla i balonková bitva, do které se s velkou chutí
pustili také dospěláci. Do programu jsme zařadili rovněž vědomostní
test, týkající se olympiády v Soči. Mile nás překvapilo, jak děti znají
všechny naše sportovce, kteří se vrcholné sportovní události zúčastnili a pro naši zemi vybojovali cenné kovy.
K pořádnému bálu patří také tombola, promenáda masek či malé
občerstvení. Za účast, soutěže, tanec i všechny masky jsme rozdali
medaile a sladkosti. A náš ples byl u konce.
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Vyznali se z lásky k baroku

Žáci hudebního oboru novojičínské základní umělecké školy
se představili na osmém ročníku přehlídky Máme rádi baroko,
která se uskutečnila na Církevní konzervatoři v Opavě. Kromě
sólistů ze tříd Dušana Bruse a Jana Machandera zde vystoupil
flétnový soubor ze třídy Pavly Sungové Vozarové a smyčcové
soubory Strunečky a Housličky pod vedením Jana a Veroniky
Machanderových.
Text: Jaroslav Šusta, foto: Jan Machander

Veselé říkanky pro děti
Novojičínský zpravodaj
Knížku s názvem
Veselé říkanky o zvířátkách vydalo v březnu nakladatelství
Fragment. Její autorkou je Zuzana Kadlecová z Nového Jičína. Sbírka pro děti od
tří let obsahuje krátké
a snadno zapamatovatelné říkanky, které
pobaví nejen děti, ale
i jejich rodiče. Svými
obrázky ji doprovodil známý ilustrátor
Antonín
Šplíchal.
Knížku lze koupit ve
Obálka knížky Veselé říkanky o zvířátkách.
všech knihkupectvích.
Autorka je novojičínská rodačka. Chodila tady na bývalou Základní školu Bohuslava Martinů, poté vystudovala zpěv na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě. Po ukončení studia učila v Základní umělecké škole ve Vsetíně. Nyní je na mateřské dovolené. Právě v tomto
období začala vymýšlet říkanky pro děti.
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Martinovi tleskalo celé kino
Marie Machková, tisková mluvčí
Obrovský úspěch sklidil osmadvacátého února na svém koncertu
v kině Květen student zdejšího odborného učiliště a praktické školy
Martin Klein. Mladík trpící poruchou autistického spektra se publiku
představil jako velmi talentovaný zpěvák.
„Přes svůj hendikep dosáhl ve zpěvu skvělých úspěchů. Předloni
zvítězil v celostátním kole soutěže Začarovaná písnička v Opavě
a postoupil do středoevropského kola. Předtím v celostátním finále
přehlídky hendikepovaných zpěváků v Olomouci získal cenu za nejlepší
interpretaci písně,“ připomněla ředitelka školy Ilona Šustalová. Martinův
koncert si do kina přišli poslechnout jeho kamarádi a spolužáci, ale
i rodina a široká veřejnost. Na závěr mu celý sál aplaudoval vestoje.

Martin se představil jako velmi talentovaný zpěvák.
Foto: Jiří Macíček

Ondrášek se chystá za oceán
Josef Zajíček
Poprvé ve své téměř padesátileté
historii se novojičínský Ondrášek
vydá na cestu do Spojených států
amerických. Na konci školního roku – přesněji od 19. června do
4. července – se třiačtyřicet členů pěveckého sboru zúčastní koncertního turné po východním pobřeží. Zavítá při něm do Miami, Orlanda a New Yorku. Hlavním bodem programu ale bude soutěž, která
se uskuteční jako součást Mezinárodního sborového festivalu Serenade ve Washingtonu D. C.
Přes půl roku žije sbor a jeho vedení přípravami na tuto historickou
cestu. Podařilo se nám zajistit zajímavý program, nyní ještě dolaďujeme detaily cesty. Největším břemenem projektu byla a stále zůstává
velká finanční náročnost. Náklady na jednoho účastníka se pohybují

okolo pětašedesáti tisíc korun. Není možné, aby celou finanční tíži
nesly rodiny členů sboru. Proto vedení uspořádalo mediální kampaň,
která se setkává s nebývalou vlnou solidarity a přináší i kýžený efekt.
Děkujeme všem, kteří nás dosud finančně podpořili, zejména městu
Nový Jičín, Moravskoslezskému kraji a Základní umělecké škole Nový
Jičín. Dík patří také městům, obcím, firmám a rodinám našich členů,
které i v nynější nelehké ekonomické situaci našly dostatek energie,
odvahy a vůle uskromnit se a podpořit cestu Ondrášků za oceán.
Pokud někoho ze čtenářů Novojičínského zpravodaje připravované
turné oslovilo a chtěl by nás v tomto úsilí podpořit, může nás kontaktovat na e-mailové adrese ondrasek@zus-nj.cz.

Ondráš v Roce české hudby
Jitka Buchlovská
V letošním Roce české hudby, připomínajícím „kulatá“ výročí narození nebo úmrtí Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka, připravil pěvecký sbor Ondráš pro posluchače zajímavou nabídku
koncertů a dalších projektů.
Jeho členové už od ledna pilně zkoušejí. Poprvé v nové sezoně
se s diváky setkali osmého března na Masarykově náměstí u příležitosti happeningu Pamatuj! – Remember!, věnovaného především
židovským obětem druhé světové války. Po celé republice se v tento
den rozezněly tóny hymny Hatikva a dalších židovských písní společně s českou hymnou.
Sedmnáctého května se posluchači mohou těšit na tradiční májový
koncert v Beskydském divadle, věnovaný našim předním hudebním
skladatelům. O týden později se Ondráš zúčastní Festivalu sborového
zpěvu Františka Lýska v Jistebníku.
Další přípravu věnujeme zájezdu do Francie k partnerskému sboru
Chorale Populaire de Lyon, kam zamíříme na přelomu června a července. Stejně jako při jeho loňské návštěvě v Novém Jičíně, také
v Lyonu posluchačům představíme skladby českých mistrů, lidové
písně i populární repertoár sboru.
V září Ondráš určitě nevynechá účast na novojičínských městských
slavnostech. Potom už se bude opět věnovat přípravám na vánoční
koncerty, které představují pro členy sboru tradiční závěr sezony
a pro posluchače něžnou tečku za končícím rokem.

Chcete zpívat ve sboru?
Pěvecký sbor Ondráš zve do svých řad nové zpěváky, především
do mužských hlasových skupin. Znalost not a hudební vzdělání
není podmínkou, stačí přirozený talent a chuť. Nabízíme možnost
využití volného času v kolektivu amatérských zpěváků, kteří rádi
zpívají a relaxují s hudbou. Pořádáme koncerty i přátelská setkání
a výlety členů sboru. Zkus změnu a věnuj se něčemu, co je vidět
a slyšet. Bližší informace na telefonu 602 762 181.

Výstava Karel Kryl – Doteky života
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
Výjimečnou výstavu věnovanou jednomu z našich předních folkových písničkářů pořádá v dubnu zdejší městská knihovna. Prostřednictvím dosud nepublikovaných fotografií, portrétů a dobových
článků představí osobnost a dílo Karla Kryla. Autora nejznámějšího
českého protestsongu mohou zájemci poznat z poněkud jiné perspektivy od úterý 1. dubna do úterý 29. dubna.
Dlouholetý občan našeho města a známý „básník s kytarou“ Karel
Kryl by se dvanáctého dubna dožil sedmdesáti let. Osobnost písničkáře, básníka a buřiče připomene knihovna výstavou s názvem Karel
Kryl – Doteky života. Putovní výstava je dílem velké Krylovy příznivkyně,
Jarky Otavové Szabóové, která se s umělcem přátelila a spolupracovala s ním. Jeho tvorba ji oslovila již v raném mládí v roce 1968. Se
zpěvákem se osobně setkala po jeho návratu do vlasti v roce 1989.
Stali se blízkými přáteli, díky vzájemné spolupráci mohla velká umělcova fanynka nahlédnout i do jeho nitra. Výstava tak nabízí nejen
snadněji dostupný materiál, ale i velmi cenné doklady o Krylově osob-
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ním životě. Spatříte zde i fotografie ze zákulisí koncertů nebo z umělcova soukromí. Chybět nebudou ani novinové výstřižky o legendě
českého folku, záznamy Krylových reakcí na politickou scénu a dokumenty o posledním rozloučení s ním. Výstavou chce knihovna přiblížit
život a tvorbu Karla Kryla mladším lidem, kteří si ho nemohou pamatovat z koncertů, ale i pamětníkům, aby si na něj mohli zavzpomínat.
Krylova rodina vlastnila od roku 1909 v Novém Jičíně tiskárnu Kryl
a Scotti. Významný knihtiskař Karel Kryl starší, který převzal podnik
po svém otci, byl po záboru Sudet v roce 1938 nucen i s rodinou
přesídlit z Nového Jičína do Kroměříže. Zde úspěšně pokračoval ve
své činnosti. Karel, básník a zpěvák, jehož tvorba a zejména píseň
Bratříčku, zavírej vrátka, se po srpnu 1968 stala symbolem zoufalství
a odporu proti nesvobodě, prožil v Novém Jičíně část dětství a mládí.
Zemřel nečekaně 3. března 1994 v Mnichově. Pochován je na břevnovském hřbitově v Praze.
Tiskárně Kryl a Scotti věnujeme článek na stranách 8 a 9.
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Tiskárna Kryl a Scotti: Symbol dokonalé solidnosti
Irena Jašíková, Muzeum Novojičínska
„Kryl a Scotti, knihtiskárna v Novém Jičíně na Moravě“ zahájila
provoz 1. srpna 1909 na tehdejší Mlýnské ulici číslo 4 (nyní Hoblíkova).
Srovnáním údajů z několika pramenů se objevily zajímavé souvislosti
s historií tohoto domu.
Daly by se charakterizovat citátem Jaroslava Vrchlického, představitele lumírovců z druhé poloviny devatenáctého století, tedy
„Dvě zbraně máme – knihu jen a školu“. Dům zde již nestojí, zbořili
ho v devadesátých letech dvacátého století. Ovšem na začátku
téhož století se stal dočasným útočištěm nejen knihtiskárny, ale
i první české školy v Novém Jičíně.
Od konce devatenáctého století bojovala zdejší česká menšina o zřízení vlastní školy. V roce 1898, kdy uplynulo sto let od narození Františka
Palackého, proběhla první větší sbírka u rodného domku Otce národa
v Hodslavicích. Vynesla 589 korun. Téhož roku vznikla Matice Palackého, která si dala za úkol zřídit českou školu v Novém Jičíně.
Po řadě návrhů, rozhodnutí, povolení a zákazů správní soudní
dvůr ve Vídni až roku 1906 stavbu české školy povolil. Následkem
rozličných průtahů a odložení stavby ale Matice Palackého rozhodla
o zahájení výuky v prozatímních prostorách.
Rudolf Válka, tiskař a vydavatel týdeníku Kravařsko, mezitím pořádal sbírky ve prospěch stavby nové školní budovy. Ve svých novinách
pravidelně zveřejňoval seznam dárců a údaje o tom, kolik peněz
sbírky přinesly. Svou tiskárnu prodal v roce 1907 Františku Vyhnánkovi. Ve stejném roce z finančních důvodů přestal vycházet týdeník
Kravařsko. Česká škola se z prozatímních prostor na Mlýnské ulici
postupně stěhovala do vlastní budovy.
Vdova Vyhnánková prodala malou českou tiskárnu v červnu 1909
dvěma mladým odvážlivcům, novým majitelům Karlu Krylovi
(1878–1943) a Ferdinandu Scottimu (1882–1952) za sedm tisíc zlatých. Tiskárna měla postarší stroje (po jedné amerikánce, ručním
lisu a rychlolisu menšího formátu s ručním pohonem) a zastaralý
písmový materiál.
Kapacita tiskárničky byla nedostačující. A to se ještě musela s první
českou školou dělit o malé, vlhké místnosti obrácené k severu, pod
jejichž okny protékal nepřikrytý mlýnský náhon. Mladí horliví tiskaři
ale nereptali, pracovali a sháněli práci všude, kde se naskytla příležitost. Snažili se proniknout do českého světa a uvedli svou firmu
ve známost.
Ferdinand Scotti chodil pěšky a jezdíval na kole po Novojičínsku
– po školách, farách, hostincích a živnostnících, aby získal skromné
objednávky, které zase rozvážel a roznášel. Byly to mnohdy jenom
navštívenky, pozvánky, dopisní papíry a obálky. Aby však ušetřili na
poštovném, doručovali je osobně a ihned na místě za ně inkasovali,
aby zaplatili papír a měli z čeho žít.
Potom opět začali tisknout pro J. Floriana ze Staré Říše – to byl
náročný zákazník. Každému písmenku a rámečku museli tiskaři

Rodinná fotografie Karla Kryla.
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věnovat největší péči a bezvýhradnou oddanost. V dobách, kdy
nebylo dokonalých strojů, dobrého papíru, vhodných barev a druhů
písma, tato práce vyžadovala veliké znalosti, opatrnost, trpělivost,
sebekázeň a přísnost, péči, důslednost, lehkost a okamžitou pohotovost.
Z jejich dílny pak
mohly vycházet tisky světlé, výborné
v provedení a originální, jak o tom snili.
Kryl a Scotti se vrhli
do tisku bibliofilií
v době, kdy si je
zákazníci nijak necenili a čtenáři nežádali. Závod se
však stával známějším, objevovaly se
pochvaly a uznání,
přibývaly objednávky.
A mladí tiskaři
se snažili svůj závod
postupně
zdokonalovat.
V roce 1915 však
tiskárnu kvůli válce
zavřeli. Oba majitelé
nastoupili
vojenskou službu.
Po skončení války Pohled do provozu tiskárny Kryl a Scotti.
Foto: Muzeum Novojičínska
a překonání velkých nesnází a nedostatků pustili se v lednu roku 1919 znovu do
díla. Známá značka „Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně na Moravě“
přinesla radost tvůrcům i všem bibliofilům.
V roce 1919 vytiskli šestnáct knih, v roce 1929 již osmašedesát.
Kvůli rostoucím požadavkům hledali tiskaři vhodnější prostory pro
svou práci. V roce 1925 postavili ve dvoře a na zahradě domu číslo
20 na Vysoké ulici (nyní Máchova) novou moderní, světlou a prostornou tiskárnu, kde se mohli mimo běžné tiskárenské práce věnovat
i práci bibliofilské. Takových tisků vydali nepřehlednou řadu. Pro
všechny byla typická dokonalá solidnost.
Knihtiskárna Kryl a Scotti patřila k nejvyhledávanějším podnikům
předmnichovské republiky. Svědčí o tom pochvalná glosa nakladatele v odborném časopise Vitrinka: „První, co musím říci o každé
z těchto knih, je, že nelze skrbliti uznáním tiskárně Kryla a Scottiho
za tiskařský výkon, provedený na papíru sice velmi úhledném,
vydatném, ale obtížném pro dobrý tisk. Takový anglický lehký, ale
sporý papír klade na strojmistra obtížné požadavky. Dobrý tisk
zmůže na něm jen svědomitá tiskárna a tou je právě tiskárna
v Novém Jičíně.“
Slavný antverpský
knihtiskař Kryštof Plantin, žijící v šestnáctém
století, vepisoval do
svých tisků heslo
Labore et constantia –
Prací a vytrvalostí. Řídil
se jím celý život. Této
zásadě zůstali věrni
také tiskaři Krylové –
otec a dva jeho synové
– Josef a Karel (1910–
1971). Svému tiskařUkázka reklamy slavné novojičínské tiskárny.
Foto: Muzeum Novojičínska
skému umění se vě-
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novali po čtyřicet let v Novém Jičíně. Do roku 1938 vytiskli téměř
šest set knih všem významným českým nakladatelům a vydavatelům.
Ve druhé polovině třicátých let po rozepřích se společníkem Scottim převzal Karel Kryl mladší vedení celé firmy. Po roce 1938 přestěhoval tiskárnu do Kroměříže, kde tiskl až do roku 1950. Svou
vzdělaností, vkusem a láskou k dílu dokazoval, že knihtiskařství
bylo a je uměním.

Krylové nesporně patřili k těm, kteří ve dvacátém století navazovali na práci slavných českých typografů předchozích století –
za mnohé jmenujme alespoň Daniela Adama z Veleslavína. Muzeum
Novojičínska má ve svém fondu sto padesát děl z produkce tiskárny
Kryl a Scotti a věnuje trvalou pozornost získávání jejích dalších
tisků nákupem či dary. Mezi hodnotné patří například soubor šestatřiceti tisků Rudolfa Richtera z Ostravy, který muzeu věnoval část
své sbírky meziválečné produkce slavné novojičínské tiskárny.

Rytíř von Chmelarž – novojičínský admirál
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Nový Jičín je městem významných
rodáků a osobností, jež zasáhly v širším kontextu i do života Evropy.
Můžeme být právem hrdi na řadu
našich rodáků a krajanů, kteří se zlatým písmem zapsali do dějin. Bohužel, spousta z nich je pro současné
obyvatele města stále neznámá.
Muzeum Novojičínska se snaží tuto
situaci změnit.
Letos uplyne sto let od zahájení
světového válečného konfliktu, do
něhož se zapojilo množství našich
rodáků. Jejich úspěchy jsou důkazem vysokých hodností, jichž v armádě dosáhli. Zcela jistě by si zasloužili
Oficiální portrét admirála Eugena
stejnou úctu, jakou dnes prokazujeChmelarže.
me našemu známému rodákovi JaroFoto: Zemský archiv v Opavě
slavovi Hlaďovi, kterému in memoriam udělili hodnost generálmajora. V Novém Jičíně se narodili další
dva generálové československé armády, kteří dosáhli této hodnosti
ještě za svého života. O jednom z nich je následující článek.
Když se 17. listopadu 1856 narodil prezidentovi krajského soudu
a čestnému občanovi města Nového Jičína Johannu Chmelaržovi
a jeho ženě Marii druhorozený syn, dostal jméno Eugen (Evžen Chmelař).
Tehdy v rodném domě číslo 609 na ulici Pfortgasse – dnes část Sokolovské ulice – nikdo netušil, že přišel na svět budoucí admirál našeho
loďstva, které v té době procházelo přípravou na rozsáhlé reformy. Je
docela možné, že v roce 1874 jej jako mladého studenta oslovil úspěch
krajana Eduarda Orla, jenž se coby vysloužilý námořník se vší slávou
navrátil z rakousko-uherské polární expedice. Nový Jičín byl ze svého
slavného rodáka nadšen a kontakty mezi jižními přístavy podunajské
monarchie v Terstu a Pule nabývaly na intenzitě.
Do služby k námořnictvu nastoupil devatenáctiletý Eugen Chmelarž
jako dobrovolník 1. července 1876. Důležitým rodinným mezníkem se
stal rok 1880, kdy císař povýšil Eugenova otce Johanna Chmelarže
a celé jeho potomstvo do rytířského stavu. Prvního května 1888 Eugena

Císař Karel I., admirál Chmelarž a velkoadmirál Haus na inspekci válečné lodi.
Foto: Muzeum Novojičínska
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jmenovali do hodnosti poručíka řadové lodi. Od 1. července 1888 po
absolvované službě na moři vyučoval
na námořní akademii ve Fiume (dnešní Rijece) nauku o signalizaci a dělostřelecká cvičení.
V té době se stal nositelem Signum
Laudis – vojenské záslužné medaile
s červenou stuhou. Jako člen císařského námořnictva obdržel také zlatou Jubilejní pamětní medaili z roku
1898 pro brannou moc. Prošel různýErb rytířů von Chmelarž z roku
1880. Foto: Österreichisches
mi funkcemi na lodích a v přístavní
Staatsarchiv
službě. Od 1. ledna 1900 působil jako
přednosta 2. oddělení I. skupiny
námořní sekce ministerstva války v hodnosti korvetního kapitána.
K 1. květnu 1904 Eugena Chmelarže jmenovali fregatním kapitánem,
zároveň byl od léta téhož roku velitelem chráněného křižníku SMS Kaiserin Elisabeth. Poté velel bitevní lodi SMS Monarch a křižníku SMS
Kaiser Karl VI. Roku 1907 jej jmenovali do hodnosti kapitána řadové
lodi. Následující léta působil také na postu přednosty prezidiální kanceláře námořní sekce ministerstva války.
Chmelaržovy odborné znalosti byly oceněny v říjnu 1910, kdy byl
jmenován velitelem Námořní akademie ve Fiume. Císař František Josef I.
mu roku 1911 udělil rytířský řád Františka Josefa. Do vysoké hodnosti
kontradmirála jej povýšili 1. května téhož roku, dva roky poté – 1. května
1913 – získal hodnost viceadmirála. Těsně před vypuknutím první
světové války se v dubnu 1914 stal velitelem válečného přístavu Pula.
Ve druhém roce války dne 1. května roku 1915 dosáhl v hodnostním
postupu mety nejvyšší – hodnosti admirála. O rok později jej císař
František Josef I. jmenoval tajným císařským radou. Je známo, že v listopadu 1916 se Eugen Chmelarz společně s velitelem námořnictva,
velkoadmirálem Antonem Hausem, zúčastnil pohřbu proslulého poručíka řadové lodi, velitele námořní letecké základny v Pule Gustava Klasinga. Následující rok 1. dubna 1917 jej na vlastní žádost penzionovali.
Po vzniku Československé republiky si náš rodák podal žádost o přijetí do armády nově vzniklé Československé republiky. Na jaře 1920
jej přijali jako generála III. hodnostní třídy ve výslužbě. K 16. prosinci
1927 mu tuto hodnost pozměnili na armádního generála ve výslužbě.
Společně s ním ji zastávali kupříkladu generál pěchoty Klaudius Czibulka
(rodák z Nového Jičína), polní maršál Eduard von Böhm-Ermolli (žil
a zemřel v Opavě) a Karl Křitek (zeť Wilhelma Haase, rodáka a čestného
občana Nového Jičína). Náš slavný rodák zemřel ve Vídni 13. srpna
1945, krátce po skončení druhého světového válečného konfliktu.

Chráněný křižník SMS Kaiserin Elisabeth v roce 1906.

Zdroj: Wikipedie
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Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
v sobotu 26. dubna na Otvírání studánek neboli Cestu za tuctem studánek na modré trase Puntíkem. Společně vyrážíme v 11.15 hodin
od autobusové zastávky v Novém Jičíně-Žilině – U partyzána. Podle
tradice bude připravena zálesácká svačina s možným zakončením
cesty u restaurace Na Prachárně. Lze také použít autobus s odjezdem
v 11.00 hodin z autobusového nádraží, stanoviště číslo 13. V klubových
místnostech na baště na ulici Gen. Hlaďa se ve středu 30. dubna
od 16.00 hodin uskuteční aprílová taškařice Naše milé čarodějnice.
Vítán bude nestandardní úbor a dobrá šprýmovná nálada.

Pozvánky
■ Jarmark se zaměří na zahradu a květiny
Novojičínský jarmark proběhne v pátek 4. dubna od 8.00 hodin
na Masarykově náměstí. Tentokrát bude zaměřený na zahradu
a květiny. Návštěvníci si budou moci vybrat a zakoupit také
ovoce, zeleninu, sýry, pekařské a cukrářské výrobky.
■ Naučte se poznávat sami sebe!
Seminář s názvem Intuitivní metody sebepoznávání – Práce
s kyvadlem aneb Jak lépe poznat sám sebe se uskuteční v sobotu
12. dubna od 9.00 do 18.00 hodin v Základní škole Komenského
66. Rezervace a přihlášky u Ivany Mutinové, telefon 733 796 112,
e-mail ivana.mutinova@seznam.cz, nebo u Evy Kantorové, telefon
737 579 118, e-mail Kantorovae@seznam.cz. Cena semináře je
1 000 Kč.
■ Náměstí bude patřit závodům kočárků
Třetí ročník celorepublikových závodů kočárků ve sportovní
chůzi se uskuteční v neděli 13. dubna od 15.00 hodin na Masarykově náměstí. Její účastníci – maminky, tatínkové a celé rodiny – změří síly na trati dlouhé 100 až 150 metrů. K závodu je
třeba se předem registrovat a v den jeho konání na místě zaplatit
startovné 50 korun za celou rodinu. Registrovat se můžete na
www.zavodykocarku.cz nebo v novojičínském Mami centru.
■ Přijďte nakoupit a svátečně se naladit!
Novojičínské náměstí bude od pondělí 14. dubna do čtvrtka
17. dubna patřit tradičnímu Velikonočnímu jarmarku. Nabídne
zejména velikonoční zboží, kraslice, pomlázky a perníčky.
V doprovodném kulturním programu vystoupí děti z novojičínských základních škol, základní umělecké školy a další seskupení.
■ Zimní stadion: Dýdžejská party i autosalon
Plocha zimního stadionu v Novém Jičíně bude v pátek 18. dubna
patřit nejlepším dýdžejům, kteří na akci s názvem Let It Roll On
Tour rozjedou velkou party. V sobotu 3. května a v neděli
4. května se zde uskuteční největší motoristická akce regionu

– 18. ročník Podbeskydského autosalonu. Více informací o akcích
pořádaných na zimním stadionu získáte na www.zsnj.cz.
■ Noc bojovníků v Koruně
Akce, kterou Nový Jičín ještě nezažil, proběhne v pátek
25. dubna ve zdejším Music clubu Koruna. Noc bojovníků bude
plná adrenalinu a zábavy. K vidění budou amatérské a profesionální zápasy v Muay Thai a K-1. Vstupenky v předprodeji ve
Středisku volného času Fokus a Cestovní agentuře Valo.
■ S terapeutkou o dětech nové doby
Děti nové doby – indigové, křišťálové, diamantové, ale i s autismem a jinými poruchami – budou námětem přednášky a besedy
Věry Klucké, která proběhne ve středu 30. dubna v 17.00 hodin
v salonku Hotelu Praha. Předprodej vstupenek v knihkupectví
Jana Fialová, Masarykovo náměstí 9, telefon 556 701 897.
Od 1. dubna cena vstupného 250 korun.
■ Čarodějná noc v Žerotínském zámku
Plná kouzel a mystiky bude Čarodějná muzejní noc, která proběhne ve středu 30. dubna od 18.00 do 22.00 hod. v žerotínském zámku. Návštěvníci mohou v 18.00, 19.00 a 20.00 hodin
podniknout prohlídku zámeckých prostor s čarodějnými živými
obrazy. V 18.30 hodin začne promítání filmu Ať žijí duchové.
Přístupná bude také výstava Hračky ze staré půdy, kterou zpestří
aktivity pro děti. Kdo z nejmenších návštěvníků si přinese plyšovou hračku, bude se s ní moci vyfotit v připravených kulisách.
Součástí večera budou ukázky starých mučicích nástrojů, věštba
a výklad karet a prohlídka čarodějně vyzdobených stálých
výstav. Vstupné pro dospělé 30 Kč, děti zdarma.
■ Společensko-kulturní odpoledne na náměstí
Společensko-kulturní odpoledne s bohatým programem se
uskuteční ve čtvrtek 1. května ve 14.00 hodin na Masarykově
náměstí. Jeho součástí budou klaunská show, elastic a iluzionistická show, vystoupení ABBA Revival a mažoretek z Bílovce.
Děti se mohou těšit na balonkovou show, malování na tvář, připraven bude také skákací hrad.
■ Na letní tábor s Fokusem
Středisko volného času Fokus připravilo pro letošní léto pět
pobytových a osm příměstských táborů. Pobytové se uskuteční
ve Velkých Karlovicích, na Hadince u Klokočova a nově také
v Bartošovicích. Příměstské tábory budou podle zaměření
výtvarné, taneční a sportovní, časově budou pokrývat téměř
celé prázdniny. Stačí si vybrat a co nejdříve odeslat přihlášku,
která je přílohou tohoto čísla Novojičínského zpravodaje, nebo
také na www.fokusnj.cz
■ Zlevněné promítání pro seniory v kině Květen
Kino Květen nabízí novinku v podobě pravidelných projekcí pro
seniory. V takzvaném Bio senior budou moci každou poslední
středu v měsíci od 13.00 hodin zhlédnout zajímavé snímky za
zvýhodněnou cenu, obvykle za 50 korun. V nabídce budou
nejen divácky úspěšné filmy, ale i zajímavé starší tituly či snímky
oceněné na festivalech. Bližší informace najdete na www.kinonovyjicin.cz

Kunínský zámek vstupuje do nové sezony
Jaroslav Zezulčík, kastelán
Podobně jako na dalších hradech a zámcích, také na zámku v Kuníně
začne první dubnovou sobotu nová turistická sezona. Její předzvěstí
se stala v březnu otevřená výstava Harrachovské sklo, kterou můžete
do 11. května obdivovat v nejkrásnějších pokojích zámku (viz fotografie
na titulní straně).
Turisté se v právě začínající sezoně mohou těšit na mnoho zajímavých
akcí. Už na konci dubna si připomeneme Walburžinu noc, spojenou
s kouzly a čáry, které po dlouhá staletí opanovaly území kolem zámku.
Vždyť podle legend se slety čarodějnic konaly na místním kopci Čarodějka...
Chybět nebudou ani oblíbené dětské prohlídky zámku, pořádané u příležitosti svátku našich nejmenších. Role průvodců dětských návštěvníků
se o víkendu ujmou jejich vrstevníci. Opomenout nelze Slavnosti růží na
konci září, letos v podání špičkového floristy Slávka Rabušice. Kunín se
tak zapojí do Války růží na největších hradech a zámcích Česka.
Harrachovské sklo nebude zdaleka jedinou zámeckou výstavou letošní
sezony. Další výstavy věnujeme například dějinám Staré pošty v Novém
Jičíně a nedalekému zámku ve Fulneku. K nejvýznamnějším bude patřit
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výstava čínského lidového umění. Stane se součástí Čínského roku
Dr. Victora Bauera, posledního majitele zámku, který před sto deseti
lety navštívil Čínu, a tato země jej doslova uhranula.
V srpnu otevřeme výstavu ke stému výročí začátku první světové
války. Připravujeme ji ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici.
Muzeum sídlí na zámku rodiny hrabat z Harrachu a připomene události
kolem atentátu v Sarajevu, který se odehrál v automobilu hraběte Františka Harracha.
Unikátní výstava nabídne zcela neznámé fotografie z pozůstalosti
Karla Brunnera - Dvořáka, momentního fotografa následníka trůnu
arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Představí rovněž osobnost,
která již vymizela z povědomí obyvatel Novojičínska: českého vlastence
a vychovatele dětí následníka trůnu, kněze Otto Lva Stanovského, kterého nacisté za druhé světové války jako kandidáta na úřad pražského
arcibiskupa odsoudili k trestu smrti a den před popravou jej zachránila
intervence samotného Vatikánu.
Podrobnosti o programu, otevírací době a vstupném najdete na
www.zamek.kunin.cz.

Novojičínský zpravodaj

Duben 2014
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
Výstavy ve foyer:
■ Do pondělí 14. dubna • POMÁHÁME • Fotografie z projektů, jenž
pomohl financovat výtěžek z představení Čtyři dohody a Pátá dohoda.
■ Úterý 22. dubna – pondělí 12. května • „ASI ŽE VÍM…ŽE“ • Fotografie
Evy Pospěchové.
Akce:
■ Středa 2. dubna v 18.00 hod. • JARO S PUELLAE ET PUERI • Koncert,
který kromě tradičních sborových písní přinese i něco navíc.
■ Čtvrtek 3. dubna v 19.00 hod. • Stanislav Štepka: POLOOBLAČNO
• Smutnosměšná komedie o lidech, kteří sní naivní sen o krásné budoucnosti. V režii Juraje Nvoty hrají Stanislav Štepka, Richard Felix/Martin
Škoda, Vladimír Svitek, Maruška Nedomová, Jozef Adamčík a další. Předplatné skupiny D.
Sobota 5. dubna v 19.00 hod. – malý sál • RADIM ZENKL A LEKTOŘI
BLUEGRASSOVÉ DÍLNY • Mandolinista světového jména bude vyučovat
v bluegrassové dílně Petra Brandejse.
■ Středa 9. dubna v 19.00 hod. – malý sál • JARNÍ KONCERT • Účinkuje
Komorní orchestr P. J. Vejvanovského. Host: Jitka Jakubíková – zpěv.
■ Čtvrtek 10. dubna v 17.00 hod. • AKADEMIE ZŠ DLOUHÁ 56
■ Pátek 11. dubna v 19.00 hod. • FEDERER – NADAL • Dva nezničitelní
hrdinové dnešní doby, jak je možná neznáte. Hrají: Marek Taclík, Jakub
Prachař a Petr Kolečko.
■ Úterý 15. dubna v 18.00 hod. • Joe DiPietro: POSLEDNÍ ROMANCE
• Hra o lásce, na kterou není nikdy pozdě. V režii Petra Slavíka hrají: Alena
Vránová, Petr Kostka a Carmen Mayerová. Předplatné skupiny S.
■ Středa 16. dubna v 19.00 hod. – malý sál • ROMANA CHOLASTOVÁ
– klavír ■ EVA TESAŘÍKOVÁ – lesní roh • Koncert studentek brněnské
JAMU. Prémie pro předplatitele KPH (po předložení permanentky získají
volnou vstupenku).
■ Úterý 22. dubna v 19.00 hod. – malý sál • KATEŘINA ENGLICHOVÁ
– harfa • VILÉM VEVERKA – hoboj • Společný koncert mistrů svého
oboru. Předplatné KPH.
■ Čtvrtek 24. dubna v 18.00 hod. a pátek 25. dubna v 18.00 hod. • DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Nový
Jičín. Předprodej v ZUŠ (15. a 16. 4. od 14.00 do 17.00 hod. – 2 kusy na
žáka, 22. a 23. 4. od 14.00 do 17.00 – volný prodej).
■ Neděle 27. dubna v 16.00 hod. • Janka Ryšánek Schmiedtová:
ZA DEVATERO HORAMI • Předplatné skupiny Rolnička. Vyprodáno
v předplatném.
■ Středa 30. dubna v 19.00 hod. • Joseph Kesselring: JEZINKY
BEZINKY • Detektivní komedie – dvě starší elegantní dámy zvou pány na
bezinkové víno… V režii Petra Gazdíka hrají: Zdena Herfortová, Jana
Gazdíková, Petr Štěpán, Jaroslav Matějka, Martin Havelka, Evelína Kachlířová a další. Předplatné skupiny P.

Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
■ Pondělí 31. března v 17.30 hod. • KLUB POSLEDNÍ NADĚJE • Film
inspirovaný skutečnými událostmi a oceněný třemi Oscary. Drama. Do
15 nepřístupné, 117 min., titulky.
■ Pondělí 31. března ve 20.00 hod. • KOYAANISQATSI • PROJEKT
100/FK • Kultovní snímek, který se zapsal do dějin světové kinematografie.
Dokumentární/hudební. Přístupné bez omezení, 86 min.
■ Úterý 1. dubna v 17.30 hod.
■ Středa 2. dubna ve 20.00 hod. • POSLEDNÍ VRCHOL • Pablo
Domínguez Prieto, kněz s velkou zálibou v horolezectví, věděl, že zemře
mladý a přál si, aby to bylo v horách. Dokument. Přístupné bez omezení,
82 min., titulky.
■ Úterý 1. dubna ve 20.00 hod. • 12 LET V ŘETĚZECH • Silně emotivní
příběh o touze, oceněný třemi Oscary. Životopisný/drama. Do 15 let
nepřístupné, 134 min., titulky.
Středa 2. dubna v 17.30 hod. • GRAVITACE • 3D • Velkolepá a úžasná
podívaná, oceněná třemi Oscary. Sci-fi/thriller. Přístupné bez omezení,
91 min., titulky.
■ Čtvrtek 3. dubna v 17.00 hod. • 2D • dabing
■ Pátek 4. dubna v 17.00 hod. • 3D • dabing
■ Sobota 5. dubna ve 20.00 hod. • 3D • titulky
■ Neděle 6. dubna ve 20.00 hod. • 2D • titulky
■ Pondělí 7. dubna v 17.00 hod. • 3D • dabing
■ Pondělí 7. dubna ve 20.00 hod. • 2D • dabing
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA • Po katastrofických událostech žije Steve Rogers neboli Captain America poklidně
v ústraní. Klid ale netrvá dlouho... Akční. Do 12 let nevhodné, 136 min.
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■ Čtvrtek 3. dubna – pátek 4. dubna ve 20.00 hod. • PHILOMENA
• Pozoruhodná cesta dvou výrazně odlišných lidí za velkým tajemstvím,
které bylo skryté půl století. Drama. Do 12 let nevhodné, 98 min.,
titulky.
■ Sobota 5. dubna – neděle 6. dubna v 17.30 hod. • ZVONILKA
A PIRÁTI • Zarina spojí síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své
lodi. Animovaný/fantasy. Přístupné bez omezení, 78 min., dabing.
■ Úterý 8. dubna – středa 9. dubna v 17.30 hod. • KRÁSKA A ZVÍŘE
• Kupec přišel o vše během strašlivé bouře. Jednoho dne ztracen
uprostřed lesa objevil něco úžasného. Fantasy/romantický/thriller.
Přístupné bez omezení, 112 min., dabing.
■ Úterý 8. dubna – středa 9. dubna ve 20.00 hod. • HER • Theodore
je komplikovaný a citlivý muž, který se živí psaním dojemných a osobních dopisů pro druhé. Oscarový film. Komedie. Do 12 let nevhodné,
126 min., titulky.
■ Čtvrtek 10. dubna v 17.30 hod. • JUSTIN BIEBER’S BELIEVE •
Intimní pohled na Justinovo vyprodané celosvětové turné.
Hudební/dokument. Přístupné bez omezení, 91 min., titulky.
■ Čtvrtek 10. dubna – pátek 11. dubna ve 20.00 hod. • POJEDEME
K MOŘI • Režijní debut Jiřího Mádla – příběh vyprávěný pohledem
jedenáctiletého kluka, který si svůj příběh režíruje i natáčí. Rodinný.
Přístupné bez omezení, 90 min.
■ Pátek 11. dubna – neděle 13. dubna v 17.30 hod. • 3D
■ Sobota 12. dubna – neděle 13. dubna v 15.30 hod. • 2D
RIO 2 • Modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli,
aby se tam setkali se svými příbuznými. Animovaná komedie. Přístupné
bez omezení, 101 min., dabing.
■ Sobota 12. dubna – neděle 13. dubna ve 20.00 hod. • GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ • Šestihvězdičková zábava napříč žánry s tolika
hvězdami, kolik jich svítí v srpnu na obloze. Komedie/drama.
Do 12 let nevhodné, 100 min., titulky.
■ Pondělí 14. dubna v 19.00 hod. • 2001: VESMÍRNÁ ODYSSEA •
PROJEKT 100/FK • Jeden z největších mýtů filmové historie
a společné mistrovské dílo režiséra Stanleyho Kubricka a spisovatele Arthura Charlese Clarka. Sci-fi. Do 12 let nevhodné, 141 min.,
titulky.
■ Úterý 15. dubna v 19.00 hod. • JANOUŠEK & REDL & SAMSON
– POSLEDNÍ KAPITOLA • Koncert – více informací v programu Městského kulturního střediska.
■ Středa 16. dubna ve 20.00 hod. • QUEEN – HUNGARIAN RHAPSODY LIVE IN BUDAPEST ’86 • Filmová událost, digitálně upravená
ve velkém rozlišení a s fantastickým zvukem. Hudební dokument.
Přístupné bez omezení, 115 min.
■ Středa 16. dubna – čtvrtek 17. dubna v 17.30 hod. • JUSTIN
BIEBER’S BELIEVE • Anotace viz výše.
■ Čtvrtek 17. dubna – pátek 18. dubna ve 20.00 hod. • POMPEJE
• 3D • Velkolepá katastrofická podívaná spojuje zkázu kvetoucího
antického města s akčním a milostným příběhem. Akční/dobrodružný.
Do 12 let nevhodné, 102 min., dabing.
■ Pátek 18. dubna – sobota 19. dubna v 17.30 hod. • LEGO PŘÍBĚH
• Báječný svět Lega poprvé na plátnech kin. Animovaný. Přístupné
bez omezení, 100 min., dabing.
■ Sobota 19. dubna – neděle 20. dubna ve 20.00 hod.
■ Úterý 22. dubna – středa 23. dubna ve 20.00 hod.
TRANSCENDENCE • Příběh tří vědců pracujících na projektu, který
dokáže změnit základy lidského života. Akční/sci-fi/mysteriózní.
Do 12 let nevhodné, 120 min., titulky.
■ Neděle 20. dubna v 15.30 hod. • ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
VI. • Devět příběhů o Rákosníčkovi, víle Amálce, Křemílku a Vochomůrkovi, Makové panence, loupežníku Rumcajsovi.
■ Neděle 20. dubna v 17.30 hod. • 2D
■ Pondělí 21. dubna v 15.30 hod. • 2D
RIO 2 • Anotace viz výše.
■ Pondělí 21. dubna v 17.30 hod. • 10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU • Marek je typický příklad mladého mimoně, žijícího ve vlastním
vesmíru. Česká komedie. Přístupné bez omezení.
■ Úterý 22. dubna – středa 23. dubna v 17.30 hod. • POJEDEME
K MOŘI • Anotace viz výše.
■ Čtvrtek 24. dubna – pátek 25. dubna ve 20.00 hod. • (NE)ZADANÍ
• Poté, co Mikeyho manželka požádá o rozvod, jeho kamarádi Jason
a Daniel mu slíbí, že zůstanou svobodní spolu s ním. Romantická
komedie. Do 12 let nevhodné, 94 min., titulky.
■ Čtvrtek 24. dubna v 17.00 hod • 2D •dabing
■ Pátek 25. dubna – sobota 26. dubna v 17.00 hod. • 3D • dabing
■ Sobota 26. dubna ve 20.00 hod. • 3D • titulky
■ Neděle 27. dubna v 17.00 hod. • 2D • dabing
■ Neděle 27. dubna ve 20.00 hod. • 2D • titulky
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 • Být Spider-Manem je skvělé. Peter
Parker nezná úžasnější pocit. Akční/dobrodružný. Přístupné bez
omezení, 142 min.
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Duben 2014
Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstavy:
■ Do neděle 4. května – Rytířský sál • HRAČKY ZE
STARÉ PŮDY • Moravské lidové hračky doplněné
o kolekci hraček historických, exotických či autorských.
■ Středa 30. dubna – neděle 3. srpna – Nová galerie •
OLOMUCIANA • Výstava obrazů a plastik Unie výtvarných
umělců Olomoucka. Vernisáž 30. dubna v 17.00 hod.
Akce:
Sobota 12. dubna od 8.30 do 14.00 hod. – nádvoří Žerotínského zámku
VELIKONOČNÍ JARMARK
Tradiční jarmark s kulturním programem.Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 10 Kč.
Čtvrtek 24. dubna v 16.30 hod. – Trámový sál • KULTURNÍ DĚDICTVÍ
SEVERNÍ DRÁHY CÍSAŘE FERDINANDA • Přednáška Aleny Borovcové
z Národního památkového ústavu v Ostravě. Vstupné 30 Kč.
■ Středa 30. dubna od 18.00 do 22.00 hod. • ČARODĚJNÁ MUZEJNÍ
NOC • Podrobnosti čtěte v rubrice Pozvánky na straně 10.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00 • Sobota–neděle 9.00–16.00

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstava:
■ Pondělí 7. dubna – středa 16. dubna – vestibul SVČ Fokus •
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA • Dílka s velikonoční tematikou od členů
kroužků Šmudla, Výtvarná škola I., Mozaika nápadů a Keramika pro děti.
Akce:
■ Úterý 8. dubna v 9.00 hod. – velký sál SVČ Fokus • VÍTÁNÍ JARA •
Handicapované děti a mládež zvou kamarády na přehlídku zpěvu, tance
a dramatické tvorby.
■ Pátek 11. dubna v 18.30 hod. – SVČ Fokus • FOKUS DANCE SHOW
Diskotékové hity, světelná show a DJ Mikee. Pouze pro mládež do 18 let.
Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 12. dubna ve 14.00 hod. – SVČ Fokus • PŘEHLÍDKA
BOJOVÝCH UMĚNÍ • Ukázky tchaj-ti, aikida, karate, capoeiry a thai-boxu
v podání dětí, mládeže a dospělých. Vstupné 30 Kč.
■ Čtvrtek 17. dubna od 9.00 do 12.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus •
MALOVANÉ VEJCE • Různé techniky malování vajíček s Jiřinou Bokovou
a Slávkou Štrbavou. Vyfouklá vejce s sebou. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 19. dubna v 9.00 hod. – SVČ Fokus • VELIKONOČNÍ STOLNÍ
TENIS • Turnaj dvouher pro neregistrované hráče – od mladších žáků po
dospěláky. Startovné 40 Kč za hráče.
■ Úterý 22. dubna od 8.00 do 12.00 hod. – Smetanovy sady • EKOHRANÍ
Oslava Dne Země pro děti prvních až třetích ročníků základních škol.
■ Pátek 25 dubna v 16.00 hod. – sobota 26. dubna v 18.00 hod. –
SVČ Fokus • KOUZELNÁ NOC – ČARODĚJNĚ MAGICKÁ • Další
z kouzelných nocí pro děti prvního stupně ZŠ a odvážné předškoláky.
Nutná přihláška, ke stažení na webu. Cena 250 Kč.
■ Sobota 26. dubna v 11.15 hod. – Žilina „U partyzána“ • OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK • Čtvrtý ročník pochodu pro milovníky přírody všech věkových
kategorií. Více informací v programu Klubu rodáků na straně 10.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstavy:
■ Úterý 1. dubna – úterý 29. dubna
v hodinách pro veřejnost – Městská
knihovna • KAREL KRYL – DOTEKY ŽIVOTA • Viz samostatný článek
na straně 7.
■ Středa 2. dubna – středa 23. dubna – výstavní síň Stará pošta •
CHEERLEADING – VÍCE NEŽ SPORT • Fotografie z tréninků, domácích
i světových soutěží.
Středa 30. dubna – úterý 27. května – výstavní síň Stará pošta • MÁJ
– LÁSKY ČAS ANEB LÁSKOU ROZZÁŘENÝ SVĚT • Výstava obrazů
Věry Šťastné. Vernisáž s hudebním programem 29. dubna v 17.00 hod.
Akce:
■ Úterý 1., 8., 15., 22. a 29. dubna od 18.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče
Magic: The Gathering TCG.
■ Úterý 1. dubna v 18.00 hod. – Městská knihovna • PŮLKACÍŘ KAREL
KRYL • Přednáška Petra Oupora o životě a tvorbě „básníka s kytarou“,
jeho rodině a knihtiskárně. Počet míst je omezen, rezervace na telefonu
556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 2. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • AKTIVACE LÁSKY,
PRÁCE SE VZTAHY A ENERGIÍ • Přednáška a workshop M. Matuly z cyklu
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seminářů šamansko-ezoterické školy. Vstupné 200/100 Kč (studenti, senioři).
■ Čtvrtek 3. dubna v 19.00 hod. – Čajovna Archa • PO ZAMRZLÉ ŘECE
DO NITRA HIMÁLAJE • Cestopisná projekce Martina Mykisky. Vstupné
50 Kč.
■ Pátek 4. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • MONTY • Koncert
folkového písničkáře. Vstupné 70/100 Kč.
■ Sobota 5. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • KNV & ALTERNATIVNÍ
ILUZE • Dvojkoncert „služebně“ mladých kapel. Vstupné 30/50 Kč.
■ Úterý 8. dubna v 18.00 hod. – Městská knihovna • INDONÉSIE –
ZEMĚ SOPEK A CHRÁMŮ • Cestopisná přednáška Stanislava Hořínka.
Počet míst je omezen, rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Úterý 8. dubna v 15.00 hod. – Coffeemusicbar • MEZINÁRODNÍ DEN
ROMŮ • Zpěv, tanec, periodika, prodej cédéček, fotogalerie Romů, výstava
obrazů Viktora Kača, ochutnávka romské kuchyně. Vstupné 30 Kč.
■ Středa 9. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • HISTORIE FRANCOUZSKÝCH TAJNÝCH SLUŽEB • Přednáška a projekce historika
Daniela Hermana. Vstupné 30 Kč.
■ Pátek 11. dubna v 15.00 hod. – Čajovna Archa • PRAKTICKÉ HRY
NA CESTY • Deskohraní, které vám zpříjemní cestování.
■ Pátek 11. dubna ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar/klub Galerka •
BASSURAZZ & 4JOKERS • Rap-rockový večírek v Galerce s taneční
párty v kavárně. Vstupné 30/50 Kč.
■ Sobota 12. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PÁTRÁNÍ PO
SUGAR MANOVI • Biograf Artefakt – pravdivý příběh největší rockové
hvězdy sedmdesátých let, která nebyla. Vstupné 70 Kč.
■ Úterý 15. dubna v 19.00 hod. – kino Květen • JANOUŠEK & REDL &
SAMSON – POSLEDNÍ KAPITOLA • Koncert jedné z nejžádanějších
hudebních atrakcí naší písničkářské scény. Vstupné 250/290 Kč.
■ Středa 16. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • WORKSHOP PSYCHOHER • Vhodné pro laiky i studenty psychologie. Vstupné 90 Kč.
■ Čtvrtek 17. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • NEŘEŽ – TRIO •
Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský – záruka příjemné muziky. Vstupné 130/150 Kč.
■ Sobota 19. dubna – sraz v 10.00 hod. u Čajovny Archa •
STUDÁNKOVÝ ČAJOVÝLET • Degustační procházka po studánkové
trase na Puntíku. S sebou vlastní hrnečky.
■ Pátek 25. dubna v 15.00 hod. – Čajovna Archa • OSADNÍCI • Tradiční
i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
■ Pátek 25. dubna v 15.30 hod. – Masarykovo náměstí • TAJEMSTVÍ
SKLEPENÍ • Prohlídka sklepení domů na náměstí s výkladem Pavla
Stabravého. Kapacita 40 lidí. Předprodej od 1. dubna. Vstupné 50 Kč.
■ Pátek 25. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & RENE
TROSSMAN BLUES TRIO (USA/CZ/SK) • Bluesový koncert. Vstupné
70/100 Kč.
■ Sobota 26. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • FUTUROLOGICKÝ
KONGRES • Biograf Artefakt – Robin Wright hraje sebe samu: filmovou
hvězdu za zenitem, které ubývá rolí. Vstupné 70 Kč.
■ Sobota 26. dubna v 18.00 hod. – Coffeemusicbar • MOSAICA 2014
• Videoartová projekce a beaty Dj’s Jaycoba a IMMortala z Olomouce.
Vstupné 30 Kč.
■ Neděle 27. dubna – od 9.00 do 11.00 hod. – sraz u hřiště na Lamberku
JARNÍ OČISTA POTOKU RAKOVEC • Pytle na odpad i rukavice zajistíme.
■ Pondělí 28. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • BOSNA A HERCEGOVINA • Cestopisná projekce. Vstupné 50 Kč.
■ Úterý 29. dubna v 18.00 hod. – Městská knihovna • HLADOVKA
A JEJÍ „ZÁZRAČNÉ“ ÚČINKY • Beseda s Rostislavem Zabloudilem,
poté autogramiáda jeho knihy Hlad naděje. Počet míst je omezen, rezervace
na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 15. dubna v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT
■ Čtvrtek 24. dubna a pátek 25. dubna v 18.00 hod. – Beskydské divadlo
• DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního oboru. Informace o předprodeji vstupenek na webu školy.

Návštěvnické centrum
Výstavy:
■ Do úterý 29. dubna – galerie Návštěvnického centra
• VÝSTAVA OBRAZŮ ZDEŇKA HOLUBA
■ Úterý 1. dubna – pondělí 30. června – expozice
Návštěvnického centra • NOVOJIČÍNSKÉ NÁMĚSTÍ NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH A POHLEDNICÍCH • Ze sbírky Ivana Bartoně.
Návštěvnické centrum nabízí: • Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků • Ateliér, kde si zahrajete na módní
návrháře • Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně • Komentované procházky městem s průvodcem.

Novojičínský zpravodaj
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EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Máchova 56,

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

MED
centrum

BENZINA
SHELL

Novojičínský zpravodaj
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Advokátní kancelář

JUDr. Alena Schmidtová
Mgr. Barbora Brucknerová
sídlem Nový Jičín, Havlíčkova 4
oznamují otevření provozovny pro insolvenci
v Ostravě-Zábřehu, Plzeňská 2621/2
tel.: 556 703 544, 606 783 406,
e-mail: kancelar@judrschmidtova.cz

NÁŠ KREDIT
PENÍZE
PRO VÁS

Právní služby zejména v oblasti insolvenčního
práva:

• návrhy na oddlužení (osobní bankrot)
• konkurzní řízení

www.okcredit-ok.cz

 800 146 146

více na www.judrschmidtova.cz

Zprostředkovatel pracuje pro více věř itelů.

NABÍZÍME VÁM TYTO PRÁCE:
• Kompletní výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů
• Renovace stávajících pomníků
• Broušení teracových pomníků bezprašnou technologií + impregnace
• Prodej veškerých pomníkových doplňků
Chcete vyměnit
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
nebo
opravit váš
• Kopání a betonování základů a veškeré betonářské práce
starý pomník?
• Realizace obkladů a dlažeb kolem pomníků

PŘÍJEM ZAKÁZEK:

SLEVA 20 %

• Po telefonické dohodě vás rádi navštívíme, odborně poradíme, zpracujeme grafický návrh pomníku i cenovou kalkulaci zcela ZDARMA!
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Ploutvaři ve Světovém poháru

Házenkáři měli napilno

Novojičínský zpravodaj

Petr Jaroň

Maďarský Eger hostil na přelomu února a března úvodní ze sedmi
závodů letošního ročníku Světového poháru v plavání s ploutvemi.
Mezi třemi sty závodníky ze třinácti zemí nechyběli ani zástupci
novojičínského Klubu vodních sportů Laguna.
„Naše malá sedmičlenná výprava se pyšnila velkými výsledky.
Z maďarského lázeňského města jsme přivezli devět medailí a tři
české rekordy. Dařilo se nám zejména v technicky nejnáročnějších
disciplínách rychlostního potápění s dýchacím přístrojem,“ informovala hlavní trenérka Simona Klapcová.
Čtyři cenné kovy vybojoval mistr světa Jakub Jarolím, jenž na stometrové trati vytvořil český rekord mužů 34,31 vteřiny. Další dva
národní rekordy a tři medaile si připsala Klára Křepelková. „Zvláště
hodnotný byl její výkon na stometrové trati. Časem 39,24 vteřiny po
napínavém souboji deklasovala mistryni Evropy, Rusku Shirayevovou,“ doplnila Klapcová.
Na stupně vítězů se probojovali také nováčci. Junior Lukáš Fojtík
na stometrové trati využil rad zkušeného Jakuba Jarolíma a senzačně
překoval hranici 39 vteřin. Juniorka Nikola Jakušová na nejdelší trati
1 500 metrů plavání s ploutvemi na hladině dosáhla fantastického
času 14:56,34 minuty. Vytvořila nový klubový rekord juniorek i žen,
za který právem brala bronz.

Několik turnajů sehráli zdejší házenkáři. Muži osmého března uspořádali Jarní pohár v hale ABC, ale příliš se jim nedařilo. Po dvou porážkách a remíze obsadili čtvrté místo. Následující den sehráli mladší
žáci přípravný turnaj v Hranicích. Skončili také čtvrtí, když jednou
vyhráli a remizovali a dvakrát svým soupeřům podlehli.
O týden později přijelo do Nového Jičína na víkendovou návštěvu
dívčí žákovské družstvo z partnerského polského města Świętochłowice. V sobotním sparring utkání polské hráčky zdolaly střídající
se družstva našich žákyň a žáků 28:31. V neděli dívky sehrály turnaj,
v němž polský tým skončil třetí a pořádající Nový Jičín obsadil pátou
příčku. Návštěvu polských házenkářek finančně podpořilo město
Nový Jičín, které zaplatilo náklady na ubytování v Hotelu Praha. Zdejší
Návštěvnické centrum pro ně připravilo prohlídku města, vedení farnosti je pozvalo do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Mladí tenisté doma potěšili
Radim Kysilko, šéftrenér
Turnaj mladších žáků se uskutečnil jedenadvacátého a dvaadvacátého února na kurtech Tenisového oddílu Olympia Nový Jičín. Zúčastnilo
se ho třicet mladých tenistů z Moravskoslezského kraje. Domácí sportovci výrazně promluvili do celkových výsledků. Lukáš Vrba postoupil
ve dvouhře a ve dvojici s Přemyslem Dokoupilem z TK Rožnov pod
Radhoštěm i ve čtyřhře do finále, Oliver Kysilko se v obou kategoriích
probojoval do čtvrtfinále. Také zbývající tenisté pořádajícího oddílu
postoupili při své první turnajové účasti alespoň do druhého kola.

Volejbalistky vyhrály přebor
Tereza Strnadlová
Dívčí volejbalové družstvo Základní školy Komenského 66 je přeborníkem Moravskoslezského kraje! Rozhodl o tom finálový turnaj,
který proběhl druhého března v Ostravě. Pět nejlepších týmů se v něm
střetlo systémem každý s každým. Naše volejbalistky postupně porazily Orlovou 2:0, Bílovec 2:1, Ostravu 2:1 a Frýdek-Místek 2:0.
Svěřenkyně trenérky Marcely Kvitové v závěru turnaje po zásluze
převzaly zlaté medaile. Úspěch oslavily společnou návštěvou cukrárny,
kam je doprovodili trenérka i rodiče. Je jen škoda, že za pár měsíců
dívky opustí základní školu a rozejdou se za dalším vzděláním. Výborný
kolektiv a školní i volejbalové zážitky budou všem chybět.

Volejbalistky se loučí se školou titulem krajských přebornic.
Foto: Petr Strnadel
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Mladé polské házenkářky sehrály sparring utkání s domácími týmy.
Foto: Richard Paschek

Kam se chystají turisté
Martina Fiedlerová
Odbor Klubu českých turistů Nový Jičín připravil pro své členy a ostatní příznivce v příštích měsících tyto výlety a zájezdy:
Sobota 12. dubna:
Jablůnka – Vesník – Bystřička (pěší)
Pátek 18. dubna – pondělí 21. dubna:
Velikonoční zájezd – Slavonice v České Kanadě (pěší)
Sobota 26. dubna:
Loučky – Veselí – Bělotín (pěší)
Sobota 3. května:
Nýdek – Velká Čantoryje – Vendryně (pěší)
Sobota 3. května – sobota 10. května:
Ašský výběžek, Sasko a Bavorsko (pěší)
Sobota 10. května:
Syrákov – Všemina – Liptál (pěší)
Sobota 17. května:
Lidečko – Radošov – Hovězí (pěší)
Sobota 24. května:
Těšínské Beskydy – Hrčava (pěší)
Sobota 31. května:
Huslenky – Vsacký Cáb – Valašská Bystřice (pěší)
Sobota 7. června:
7. ročník Pochodu okolo Nového Jičína
(pěší 6, 15 , 25 km, cyklo 40, 70 km)
Sobota 14. června:
Jablůnka – Končiny – Jablůnka (pěší)
Sobota 21. června:
Rajecké Teplice a Lietava (pěší)
Sobota 28. června:
Budišov – Hadinka – Heřmánky (pěší)
Podrobné informace o připravovaných akcích najdete na webu
www.kctnovyjicin.cz nebo ve skříňce na Lidické ulici.
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Fotosoutěž čtenářů – 37. kolo
Dvacet snímků zaslaných do 37. kola
povětšinou naplňuje poslání soutěže –
přinést nový pohled na naše město a jeho
místní části. Z některých snímků lze ale
jen stěží poznat, že jde o Nový Jičín.
Nepříliš vhodné jsou rovněž záběry na
celé město. Po nezbytném zmenšení na
rozměry zhruba 9 krát 7 centimetrů se
stávají „nečitelnými“. Pokud se ovšem
nestanou snímkem vítězným, kterému je
přirozeně vyčleněna větší plocha.
1. místo získává snímek Dušana Petroviče, který je právě onou zmiňovanou
výjimkou (musím se přiznat, že na
tento záběr z věžáku na Nerudově ulici
jsem čekal už dlouho).
2. místo patří snímku Ivana Čejky, jenž
zachytil barokní sousoší na jihu
Loučky. Aktuálně tak připomíná třísté
výročí těžké morové rány, která
zasáhla naše město.
3. místo opět získává Jana Huvarová za
záběr na město. Stejně jako ten
březnový ho pořídila ze střechy
administrativní budovy společnosti
Varroc.
Pavel Wessely 1. místo Dušan Petrovič

2. místo Ivan Čejka

3. místo Jana Huvarová

Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu:
njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Zaslané snímky, jejich nápaditost
a celkovou úroveň posoudí zástupci redakce Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případným
použitím svého snímku k propagaci města.
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