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22. duben – lidé v Novém Jičíně oslavili Den Země.
Foto: Marie Machková
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Slovo starosty

Z jednání samosprávných orgánů

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás další unikátní projekt s názvem Nový Jičín – město pro
všechny generace. Když jsme loni v listopadu u domu s pečovatelskou službou na
ulici Pod lipami slavnostně otevírali hřiště
pro seniory, řekli jsme si, že bychom rádi
dalšími aktivitami propojili soužití starších
spoluobčanů s těmi mladšími i nejmladšími.
Napadlo nás spojit akce, které již pro seniory děláme, s úplně novými.
Aktivity budou probíhat po celý letošní rok na mnoha místech města.
Všechny jsou vyjmenovány v přiloženém letáku, proto se zaměřím na ty
nejzajímavější. V květnu to budou velmi úspěšné kurzy sebeobrany pro
ženy, akce Bezpečně na kole a Den dětí pro naše nejmenší, pro seniory
pak zájezd do lázní Teplice nad Bečvou, kurz základní obsluhy počítače
či velmi zajímavá a poučná přednáška na téma osobní statečnost seniora.
V létě se bude konat například prázdninová pouť a sportovní den pro
rodiny se seniory nebo grilování pro všechny generace. Vždyť není nic
hezčího, než když jsou spolu při rozličných akcích prarodiče, jejich děti
i vnoučata. Na podzim pozveme seniory na další zájezdy, třeba do zámku
v Kuníně, na velmi netradiční večery s karaoke a několik typů kurzů –
keramiky, floristiky a pokračující kurzy obsluhy počítače a sebeobrany
a pro aktivní mysl cvičení kognitivních funkcí.
Pro celé rodiny připravujeme výtvarné dílny, drakiádu a podobně.
Každý měsíc se navíc budou konat procházky s průvodcem po Novém
Jičíně a workshopy v expozici klobouků v Návštěvnickém centru. Projekt
Nový Jičín – město pro všechny generace doprovází krásné logo. Za
jeho vytvoření i patronaci několika aktivit patří velký dík Pečovatelské
službě, dále Středisku volného času Fokus, Návštěvnickému centru,
městské policii, odborům sociálních věcí a dopravy a v neposlední řadě
tiskové mluvčí města.
Věřím, vážení spoluobčané, že si z těchto akcí některou vyberete a s celou
rodinou při ní strávíte krásný a pospolitý den.
Jaroslav Dvořák

Přihlásíte se do e-aukce?
Marie Machková, tisková mluvčí
Občané a podnikatelé z Nového Jičína se mohou přihlásit do
další připravované elektronické aukce elektřiny, zemního plynu,
telekomunikačních služeb a pohonných hmot. Učinit tak mohou
od 5. do 26. května na kontaktním místě na zdejším městském
úřadu, Masarykovo náměstí 1, každé pondělí a středu od 13.00
do 17.00 hodin.
Pro zařazení do aukce je třeba předložit kopii smlouvy se současným dodavatelem, kopii posledního ročního vyúčtování a informaci, dokdy je stávající smlouva platná a v jaké lhůtě ji lze
vypovědět. Podrobnosti vám sdělí Karel Kozelský na telefonu
732 355 964 a e-mailu karel.kozelsky@partnercentre.cz, případně
je zjistíte na webu www.ecentre.cz.
Vloni se elektronických aukcí zúčastnilo dvě stě dvacet novojičínských domácností. Své náklady na energie snížily o více
než 1,3 milionu korun. V příštích dvou letech ušetří v průměru
24,71 procenta výdajů na plyn a elektřinu.

Nový ředitel strážníků
Marie Machková, tisková mluvčí
Novým ředitelem novojičínských strážníků bude na základě výsledků
výběrového řízení Jiří Klein. V čele městské policie nahradí Reného
Škodu, kterého zastupitelé odvolali loni v listopadu. Do pracovního
poměru nastoupí prvního května jako strážník. V nejbližší době absolvuje pětitýdenní kurz, v jehož závěru jej čeká zkouška k ověření odborných předpokladů podle zákona o obecní policii. Poté zastupitelé
obdrží návrh na jeho jmenování ředitelem.
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Marie Machková, tisková mluvčí
Sedmdesátá sedmá schůze Rady města Nový Jičín dne 9. dubna:
Rada schválila kritéria pro vyhlašování a vyhodnocování ankety
Dobrovolník roku a vzala na vědomí zprávu o stavu sociální a zdravotní
péče v roce 2013. Na vědomí vzala také zprávu o stavu veřejného
pořádku v loňském roce, kdy odbor správních činností řešil
1 128 přestupků. Zpráva o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. uvádí, že počet těchto žádostí stále stoupá. Rada
města souhlasila s uzavřením smlouvy na pronájem zařízení na měření
rychlosti silničních vozidel. Městská policie bude provádět namátková
měření jednou až dvakrát měsíčně.

Květiny pro muže s kytarou

Členové Klubu rodáků a přátel města položili jedenáctého
dubna – v předvečer nedožitých sedmdesátých narozenin Karla
Kryla – kytici k jeho pamětní desce v Janáčkových sadech.
Foto: Pavel Wessely

Veřejná setkání s občany
V městských částech se uskuteční veřejná setkání s občany.
Kromě zástupců osadních výborů se jich zúčastní členové vedení
města s vedoucími odborů městského úřadu. Občané se na ně
mohou obracet se svými dotazy, připomínkami a podněty.
Místa a termíny setkání: Straník – pondělí 26. května v 17.00
hod. (tělocvična areálu TJ), Loučka – úterý 27. května v 17.00 hod.
(sál restaurace U Chovatelů), Bludovice – středa 28. května v 17.00
hod. (budova na Fojtství), Kojetín – čtvrtek 29. května v 17.00 hod.
(restaurace), Žilina – pátek 30. května v 17.00 hod. (sál restaurace
Kolonie).

Občanská statistika – březen 2014
Počet obyvatel

24 112

Narozeno dětí

14

Chlapci

9

Děvčata

5

Uzavřeno sňatků – Nový Jičín

9

Odstěhovalo

33

Přistěhovalo

35

Zemřelo

6

Nejstarší občan

Geryk František

14. 1. 1917

Nejstarší občanka

Vavříková Marie

29. 9. 1913
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Sběr nebezpečných odpadů

Bude platan Stromem roku?

Ivan Junášek, Technické služby

Hana Bělunková, odbor životního prostředí

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne
v místních částech Nového Jičína v těchto termínech a na následujících místech:
Loučka – středa 14. 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 14. května: 17.00–17.30 – točna autobusu.
Straník – středa 21. května: 15.45–16.15 – nad školou, 16.15–16.45
– u prodejny Jednoty, 16.45–17.30 – odbočka ke hřišti.
Bludovice – středa 28. května: 15.45–16.15 – čerpací stanice,
16.15–16.45 – autobusová zastávka u České školy, 16.45–17.30 –
u kostela.
Žilina – středa 4. 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.

Platan rostoucí ve Smetanových sadech nominovalo naše město
do ankety Strom roku 2014, kterou potřinácté vyhlásila Nadace Partnerství. Svůj hlas mu můžete dát i vy na www.stromroku.cz nebo
www.nadacepartnerstvi.cz, kde se o soutěži dozvíte více.
Hlasování
mezi dvanácti
finalisty bude
veřejné a zpoplatněné. Výtěžek získají
na vrhovatelé
finálových
stromů, kteří
ho
mohou
využít k výsadbě,
arboristickým zásahům nebo
k propagaci na
pohlednicích
a v kalendá- Nový Jičín nominoval platan ze Smetanových sadů.
Foto: Hana Bělunková
řích.

Kontejnery zmizí a vrátí se
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Naše město získalo od společnosti Elektrowin osm červených
kontejnerů na vysloužilé malé elektrospotřebiče. Rozmístěny jsou
na ulicích Bezručova, U Stadionu, Štursova, Jugoslávská, Dlouhá,
Vančurova, Lesní a na Fibichově náměstí. O obsah veselých kontejnerů s potiskem slunečnice ale projevili zájem zloději. Vykrádání
a ničení nezabránily ani prosby o pomoc při pátrání po nenechavcích.
Technické služby vynakládaly na opravu nádob nemalé prostředky.
Nyní zvolily účinnější opatření. Kontejnery postupně zmizí z ulic
a odborná firma je upraví tak, aby útokům zlodějů a vandalů odolaly.
Následně se nádoby do ulic vrátí. V mezidobí bude možné vysloužilá
elektrozařízení odkládat do separačních dvorů na Palackého a Propojovací ulici.

Začal platit nový Tržní řád
Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Osmého dubna nabyl v Novém Jičíně účinnosti nový Tržní řád.
Kromě jiného stanoví zákaz nevyžádaného podomního prodeje
a absolutní zákaz pochůzkového prodeje na celém území města.
Pokud občané zjistí porušení Tržního řádu, mohou neprodleně
informovat městskou policii na bezplatném telefonním čísle 156,
případně tuto skutečnost sdělit zdejšímu obecnímu živnostenskému úřadu. Městská policie a živnostenský úřad budou dodržování uvedeného nařízení trvale kontrolovat. Tržní řád rovněž nově
upravil místa předsunutého prodeje, tržiště a místa pro restaurační
předzahrádky. Přesné znění této normy najdete na:
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/rok-2014/.

Pomozte doladit rozhlas!
Marie Machková, tisková mluvčí
Čtrnáctého dubna byl v Novém Jičíně spuštěn nový bezdrátový
městský rozhlas, který je součástí jednotného varovného a vyrozumívacího systému. Radnice žádá občany o spolupráci při odzkoušení
a dolaďování rozhlasu. Připomínky k hlasitosti nebo kvalitě zvuku
bude městský úřad přijímat na e-mailové adrese rozhlas@novyjicin-town.cz.
Protože je třeba odzkoušet a seřídit 256 hlásičů v centru města i jeho
místních částech, budou práce, spojené s nepravidelným spouštěním
rozhlasu, probíhat až do konce května. Děkujeme za pochopení.
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Co město nabízí k pronájmu
Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory a parkovací stání:
Lidická 1 – 2 kanceláře v prvním patře
Loučka 90 – 1 místnost v přízemí o výměře 10,35 m2
Loučka – 12 stání k parkování osobních aut v budově krytého
parkoviště
Masarykovo náměstí 15 – 29 místností v 1. a 2. patře budovy
o celkové výměře 794,79 m2
Msgr. Šrámka 11 (stomatologická poliklinika) – 1 místnost
v přízemí domu o výměře 33,49 m2
Prodejní box č. 2 – umístěný v areálu městské tržnice, výměra
10,07 m2
Sokolovská 9 – 12 kanceláří v mezipatře, prvním a druhém
patře (od 8,03 do 39,23 m2)
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 m2
Suvorovova 152 – 11 kanceláří ve druhém a čtvrtém podlaží
(od 10,0 do 25,2 m2)
Tyršova 8 – 2 místnosti ve 2. patře budovy o výměře 55,60 m2
Žižkova ulice – garáž o výměře 68 m2
Podrobnosti sdělí Miroslava Saksová z bytového odboru, telefon
556 770 864, e-mail msaksova@novyjicin-town.cz.

Připomenou si světové války
Marie Machková, tisková mluvčí
Vzpomínková akce k 69. výročí konce druhé světové války v Evropě
se uskuteční ve středu 7. května v 9.00 hodin na městském hřbitově.
Kromě občanské veřejnosti se jí zúčastní zástupci Armády České
republiky, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé
obce legionářské a dalších organizací a spolků.
Sté výročí vypuknutí první světové války si naše město připomene
ve čtvrtek 22. května. Ve 14.30 hodin proběhne u památníku
padlých na městském hřbitově pietní akt s bohoslužbou za zemřelé
v této válce a jejich rodiny. V 17.00 hodin se v Rytířském sále Žerotínského zámku koná vernisáž výstavy Velká válka a legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa. Výstavu, pořádanou pod
záštitou starosty Jaroslava Dvořáka, připravilo Muzeum Novojičínska
ve spolupráci s Jednotou Československé obce legionářské Nový
Jičín, okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
a Státním okresním archivem Nový Jičín.
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Provoz hřišť u základních škol
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu
Základní školy v Novém Jičíně zpřístupní svá hřiště veřejnosti
v roce 2014 v následujících obdobích:
Školní hřiště při ZŠ Komenského 66:
Provoz od 1. května do 31. října.
V době prázdnin a vyučování: Po–So od 15.00 do 20.00 hod.,
Ne zavřeno.
Po dohodě se správcem lze sehrát přátelská utkání, zapůjčit
sportovní materiál a využívat hřiště i mimo provozní dobu.
Školní hřiště při ZŠ Tyršova 1
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování: Po–Pá od 15.00 do 18.00 hod., So–Ne od
9.00 do 18.00 hod.
V době prázdnin: Po–Ne od 9.00 do 18.00 hod.
Vstup na hřiště je pouze bránou z Derkovy ulice (za schodištěm
do školní jídelny).
Školní hřiště při ZŠ Jubilejní 3
Provoz od 1. září do 31. října (do 31. srpna bude hřiště z důvodu zateplování školní budovy uzavřeno).
V době vyučování: Po–So od 16.00 do 19.00 hod., Ne zavřeno.
V areálu je pitná voda, učebna v přírodě s možností odpočinku,
příjemné posezení v areálu s výsadbou okrasných dřevin.
Školní hřiště při odloučeném pracovišti Dlouhá 56
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování: Po–Pá od 16.00 do 20.00 hod., So od 9.00
do 20.00 hod., Ne zavřeno
V době prázdnin: Po–So od 9.00 do 20.00 hod., Ne zavřeno
Upozornění: Návštěvníci musejí dodržovat ustanovení provozních řádů. Provoz na hřištích namátkově kontroluje městská policie.

Náměstí patřilo kočárkům

pět milionů korun. Na dalších 3,3 milionu přijdou drobné opravy cest
a chodníků, jež provádějí Technické služby.
„Opravou projdou asfaltobetonové povrchy na přibližně patnácti
městských komunikacích. Největší zásahy plánujeme v ulicích Riegrova, Zborovská, Štefánikova, Propojovací a ve Straníku,“ uvedla
Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic městského
úřadu. Všechny opravy cest proběhnou jen za částečného omezení
provozu s usměrněním dopravy pomocí světelné signalizace.
Novou dlažbu dostanou chodníky v ulicích Nerudova, Dvořákova,
U Jičínky, Komenského, Gregorova, K. Čapka, Smetanovy sady, Křenová a Beskydská. Opravě se podrobí také chodník v Bludovicích.

Zvonkohru slyšíme častěji
Marie Machková, tisková mluvčí
Zvonkohra na radniční věži rozšířila rejstřík melodií a četnost vyzvánění. Dosud hrála čtyřikrát denně čtyři melodie. Od prvního dubna,
kdy začala nová turistická sezona, zní před každou celou od devíti
do patnácti hodin a potom ještě před osmnáctou hodinou.
Sedmnáct bronzových zvonů hraje střídavě písně Generál Laudon
jede přes vesnici, Až do Jičína vede úzká pěšina a lidové skladby
Zarůstaj mi a Pod našima vršíčkama v úpravě čestného občana
města Václava Ptáčka. „Novou melodií je Óda na radost od Ludwiga
van Beethovena, která zní v pravé poledne. Pro letní sezonu bychom
rádi připravili i jiné skladby. Proto stále platí výzva novojičínským
hudebníkům, aby se přihlásili s novými nápady,“ řekl vedoucí živnostenského odboru zdejší radnice Stanislav Bartoň.

Morový sloup prošel očistou
Marie Machková, tisková mluvčí
Sloup Panny Marie v centru Masarykova náměstí prošel očistným
procesem. Akademický sochař a restaurátor Jakub Gajda odstranil
z kulturní památky prachové nečistoty, biologické mikroorganismy
a zejména holubí trus. Součástí údržbových prací bylo doplnění
poškozených míst, zejména na podstavci. Sochy světců, sloup i podstavec na závěr napustil vodě odolným nátěrem. Náklady na vyčistění
morového sloupu přesáhly padesát tisíc korun.
„Zejména na horních partiích všech pěti soch a na podstavci bylo
patrné silné znečištění holubím trusem, což nepůsobí esteticky
a zároveň to škodí kameni. V mnoha místech se objevila i zelená
zrněnka,“ uvedl Gajda.
Restaurátor smyl nečistoty proudem tlakové vody. Po vyschnutí
doplnil odlomené části umělým kamenem. Všechny zásahy do kulturní památky poté barevně sjednotil, aby odpovídaly původní podobě. „Sochy, sloup s hlavicí a horní plochu podstavce jsem na závěr
napustil hydrofobizačním krémem a spodní podstavec ošetřil nátěrem
chránícím před sprejery,“ dodal Gajda. Zatím poslední očista morového sloupu z roku 1710 proběhla před osmi lety.

Třetí ročník republikových závodů kočárků proběhl třináctého
dubna také na zdejším Masarykově náměstí. Závodníci soutěžili
ve sportovní chůzi na vzdálenost sto metrů. Samostatné kategorie
tvořili maminky, tatínkové a celé rodiny. V našem městě se charitativní akce zúčastnilo přes padesát závodníků s kočárky. Výtěžek dva a půl tisíce korun obdržela nezisková organizace Centrum
Paraple, která pomáhá lidem ochrnutým po poranění míchy. Část
peněz získalo i místní Mami centrum, jež závody pořádalo.
Text a foto: Marie Machková

Opraví chodníky a vozovky
Marie Machková, tisková mluvčí
Přes dva tisíce čtverečních metrů chodníků a téměř deset tisíc
čtverečních metrů silnic nechá radnice opravit po letošní zimě. Staré
betonové dlaždice či asfalt na chodnících nahradí zámková dlažba.
Poškozené úseky silnic dostanou po vyfrézování nový asfaltový
povrch. Velkoplošné opravy mají začít v květnu. Náklady přesáhnou
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Restaurátor Jakub Gajda smývá nečistoty proudem tlakové vody.
Foto: Marie Machková
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Charita rozšířila své služby
Petra Hrachovcová
Charita Nový Jičín rozšířila služby pro občany našeho regionu.
V půjčovně kompenzačních pomůcek si za symbolický poplatek
mohou půjčit například polohovací lůžka, invalidní vozíky a chodítka. V provozu je také nábytník, kam lze odložit nepotřebný,
avšak stále ještě použitelný nábytek i elektrospotřebiče.
Obě služby lze využít každý pracovní den od 8.00 do 15.00
hodin po předchozí domluvě na telefonech 556 709 240
a 731 697 881 nebo e-mailu chdtereza@charita.cz. Další službu
představuje charitní šatník, otevřený každý čtvrtek od 14.00 do
17.00 hodin v suterénu azylového domu na ulici Dolní brána 57.
Více informací najdete na webu www.novyjicin.charita.cz a na
výše uvedených kontaktech.

Charita půjčuje potřebným lidem také invalidní vozíky.
Foto: Petra Pavelková

Navrhněte Dobrovolníka roku!
Marie Machková, tisková mluvčí
Město Nový Jičín vyhlásilo novou anketu Dobrovolník roku.
Chce tak poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají v sociální
a zdravotnické oblasti.
„Cílem je vyjádřit prestiž dobrovolnictví a povzbudit další občany
k následování případů dobré praxe,“ uvedla Daniela Susíková
z odboru sociálních věcí.
Titul Dobrovolník roku mohou získat registrovaní i neregistrovaní
dobrovolníci a lidé, kteří pomáhají sociálně slabým a vyloučeným,
seniorům, nemocným a hendikepovaným v terénu i v sociálních
nebo zdravotnických organizacích v našem městě. Ocenit lze
i občana jiné obce, pokud vyvíjí dobrovolnickou činnost v Novém
Jičíně.
Nominace je třeba podat písemně do soboty 31. května. Musejí
obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, případně e-mailovou adresu navrhované osoby a stručný životopis
a podrobný popis činnosti, za kterou je nominována. Také navrhovatel musí uvést své jméno, adresu a telefonický kontakt.
Zástupci organizací i jednotlivci mohou své návrhy zasílat na
e-maily dsusikova@novyjicin-town.cz nebo lfrantova@novyjicintown.cz. V listinné podobě je lze doručit poštou na adresu Městský
úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, kontaktní osoba Daniela
Susíková, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.
Nominace posoudí sociální komise, která svá doporučení předloží radě města. Slavnostní vyhlášení Dobrovolníka roku bude součástí Dne sociálních služeb města Nového Jičína, který se uskuteční
10. září.

Volby: Změní se okrsky i sídla
Novojičínský zpravodaj
Ve dnech 23. a 24. května budeme volit poslance Evropského
parlamentu. Nadcházející volby přinesou v Novém Jičíně zásadní
změny, související s rozdělením voličů do volebních okrsků a sídly
volebních místností.
„Rozhodli jsme se pro ně po zkušenostech z předchozích voleb.
Například sídla některých volebních místností budou nyní pro voliče
snadněji dostupná,“ říká vedoucí odboru správních činností městského úřadu Zdenka Pechová.
Kterých volebních okrsků se změny budou týkat?
Týkají se téměř všech okrsků a budou trvale platné i pro všechny
následující volby. Voličům proto doporučujeme, aby se s nimi pozorně
seznámili na městském webu www.novyjicin.cz, kde jsme je pod
záložkou Volby 2014 podrobně rozepsali.
Co poradíte občanům, kteří nemají přístup k internetu?
Vše potřebné se dovědí z vyhlášky starosty města, která bude
obsahovat oznámení o místě a době konání voleb a také vymezení
volebních okrsků a sídel volebních místností. Vyhlášku vyvěsíme
v každém volebním okrsku do osmého května.
Lze v těchto volbách opět volit na voličský průkaz?
Kdo bude chtít volit mimo svůj volební okrsek, může tak učinit
s voličským průkazem v kterémkoliv stálém volebním okrsku v České
republice.
Kdy a kde mohou lidé o voličský průkaz požádat?
Osobně mohou městský úřad v místě trvalého pobytu požádat
do uzavření stálého seznamu voličů, tedy do středy 21. května do
16.00 hodin. Žádost v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě s elektronickým podpisem či
odeslanou prostřednictvím datové schránky je nutné odevzdat nejpozději 15 dnů před dnem voleb, tedy do čtvrtka 8. května. Bližší
informace rádi sdělíme na telefonním čísle 556 768 210 nebo
556 768 209.
Je třeba požádat o voličský průkaz na předepsaném formuláři?
Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný

Novojičínský zpravodaj

formulář. Občané ale mohou postupovat podle vzoru, který najdou
na výše uvedeném webovém odkazu.
Kdy začne jejich vydávání?
Nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá městský úřad průkaz
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s jeho ověřeným
podpisem, do vlastních rukou. Případně ho voliči zašle.
Kdo může volit poslance Evropského parlamentu?
Osoba, která alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let, nenastala u ní překážka ve výkonu volebního práva, je občanem České
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a je nejméně
45 dnů přihlášena k trvalému nebo přechodnému pobytu v České
republice.
Jak se do voleb může zapojit například člověk upoutaný na
lůžko?
Tak jako při ostatních volbách, i v tomto případě může volič ze
závažných, zejména zdravotních důvodů požádat městský úřad a ve
dnech voleb okrskovou komisi, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, avšak na území příslušného volebního okrsku. Městskému
úřadu je třeba tento požadavek ohlásit na telefonní čísla 556 768 209
nebo 556 768 210.
Co když člověk během voleb o svůj občanský průkaz přijde
nebo zjistí, že je neplatný? Bude moci volit?
Pouze, pokud si vyřídí nový občanský průkaz bez strojově čitelné
zóny, platný jeden měsíc od jeho vydání. Na počkání mu ho zhotoví
pracovníci městského úřadu na Divadelní ulici 1, v prvním poschodí,
kde budou během voleb zavedeny mimořádné úřední hodiny –
v pátek 23. května od 8.00 do 21.00 hodin, v sobotu 24. května od
8.00 do 13.00 hodin.
Co bude k vyřízení takového občanského průkazu zapotřebí?
Dvě fotografie a starý občanský průkaz, v případě jeho ztráty jiný
doklad totožnosti, například řidičský průkaz. Pokud volič nebude
mít ani tento doklad, musí přivést osobu, která občanský průkaz má
a prokáže jeho totožnost.
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Hazardují s důvěrou lidí
Marta Kiššová, Antonín Urban
Obyvatelé našeho města v březnu obdrželi letáky, v nichž je firma
Re_Co Czech vyzvala k účasti na charitativním sběru šatstva a obuvi.
Lidé na určených místech shromáždili pytle s těmito věcmi. Sběr
se neuskutečnil a pytle zůstaly ponechány napospas větru a nenechavcům. Město ani žádná z místních organizací nemá s touto akcí
nic společného. Za odklizení věcí, jejichž odvoz neproběhl, zodpovídá ten, kdo pytel na určené místo uložil.
Doporučujeme občanům, aby nepotřebné šatstvo, vybavení
domácnosti a nábytek darovali osvědčenými způsoby. Obrátit se
mohou například na Charitu Nový Jičín. Podrobné informace a kontakty najdou na www.novyjicin.charita.cz. Další možnost představuje vložení použitých oděvů a obuvi do sběrných nádob.

Vzniká Laudonova expozice
Marie Machková, tisková mluvčí
Výstavba expozice Generál Laudon v Návštěvnickém centru
začala. Stavební firma patnáctého dubna převzala nevyužívané
prostory ve třetím podlaží domu, kde vojevůdce v roce 1790 zemřel.
Dělníci do konce června změní jejich vnitřní dispozice. Posunou
příčky a dveře, položí novou podlahu a upraví sociální zařízení.
Všechny prostory budou bezbariérové. O letních prázdninách
nechá město místnosti vybavit nábytkem, historickými exponáty
a audiovizuální technikou.
Expozice představí sbírku map, vojenských plánů i dobových
kostýmů. Do tajné schránky byla uložena Laudonova depeše, kterou budou návštěvníci hledat ve hře nazvané Interiérový geocaching. Truhlička ukrývá obrázek bitvy a šifru, která je klíčem
k nalezení pokladu.
Stavební úpravy a vybavení interiéru přijdou na 8,8 milionu korun.
Přes sedm milionů město získalo z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Expozice bude otevřena letos na podzim.

Komenského bude jednosměrná
Marie Machková, tisková mluvčí
Silnice před základními školami Komenského 66 a 68 bude jednosměrná. Přibudou tady dva přechody pro chodce a parkování
vozidel bude upraveno tak, aby školáci, které přivezou rodiče, mohli
u škol bezpečně vystoupit. Takové řešení vybrali občané třetího
dubna při veřejném projednávání projektu Bezpečné cesty do škol.
„Veřejnost se přiklonila k názoru dopravní komise. Do Komenského ulice budou řidiči vjíždět z ulice Msgr. Šrámka, od Bezručovy
ulice bude zákaz vjezdu. Dopravní prostor křižovatky Msgr. Šrámka
a Komenského necháme zúžit pomocí vysazených chodníků a zpomalovacích prvků. Zrušíme také několik parkovacích míst v blízkosti
přechodů,“ uvedla Ivana Petruchová z odboru majetku, rozvoje
a investic. Cílem bude přimět řidiče, aby před přechody zpomalili,
a chodcům poskytnout potřebný rozhled.
Ve slepé Žižkově ulici, jež slouží k parkování aut, nechá radnice
vybudovat místo pro přecházení se zpomalovacími prvky. Zároveň
tady umístí značku Zákaz vjezdu. Parkování na povolení ale ponechá.
V Komenského ulici bude od 7.00 do 8.00 hodin platit zákaz stání
na parkovacích místech, aby děti mohly z vozu bezpečně vystoupit.
„Zvažujeme, že tento režim vyzkoušíme na tři měsíce. Pokud se
neosvědčí, budou možné změny,“ zdůraznila Petruchová. Dopravní
opatření v Komenského ulici město provede ještě letos. V příštím
roce se zaměří na další rizikové lokality.

• členové Zastupitelstva dětí a mládeže Nového Jičína se začátkem
dubna v Turčianských Teplicích zúčastnili úvodního setkání programu Mládež v akci, který je součástí projektu Europa 2030.
S vrstevníky z Česka a Slovenska poznávali zásady fungování
samosprávy a státní správy a možnosti zapojení mladých lidí do
veřejného života.
• Noemi Holubová z Obchodní akademie na Mendelově střední škole
vystoupí v květnu na summitu k projektu Notre Monde – My World
ve švýcarské Ženevě. Ve francouzštině přednese rezoluci týkající
se častých požárů a ochrany želv na Korsice. Na summit ji nominovali studenti z regionálního Valného shromáždění v Ostravě.
• chlapci ze čtvrtých a pátých tříd Základní školy Jubilejní postoupili
do republikového finále ve vybíjené, když bez jediné porážky
vyhráli krajské kolo. Děvčata z téže školy získala v okresním kole
stříbrnou medaili.
• sedm žáků osmých a devátých tříd Základní školy Komenského 66
úspěšně složilo druhý stupeň anglické mezinárodní zkoušky KET.
Třetího května zde proběhnou zkoušky YLE Starters, Movers
a Flyers pro žáky pátých až sedmých tříd.
• jedenaosmdesát žáků šestých tříd Základní školy Tyršova se
zúčastnilo plaveckého výcviku zaměřeného mimo jiné na záchranu
lidí. Zdokonalili si plavecké styly, procvičili orientaci pod vodou,
naučili se pomáhat unavenému plavci, vytahovali figurínu člověka
na hladinu a na břeh, resuscitovali a prováděli další činnosti související se záchranou života.
• kurz s názvem Předškoláček uspořádali v Základní škole Komenského 66. Cílem bylo rozvinout u předškoláků určité znalosti,
schopnosti a dovednosti a usnadnit jim tak začátek školní docházky. Při práci je mohli sledovat i jejich rodiče.
• nový způsob výuky mohou doslova na vlastní kůži pocítit žáci
osmého ročníku Základní školy Dlouhá 56. Prostřednictvím badatelsky orientované výuky zkoumají člověka pomocí pokusů, které
si sami naplánují. Pracovali například s dynamometrem připojeným
k počítači a spirometrem.
• po čtyřech letech se žáci Základní školy Dlouhá 56, odloučeného
pracoviště Jubilejní 3, vrátili na divadelní prkna, aby na školní akademii předvedli výsledky téměř půlroční práce. Soudě podle závěrečného potlesku se jim to podařilo.
• do hudebního projektu Písnička z domova se zapojili žáci 4. C
Základní školy Komenského 68 a jejich vrstevníci z Léčebněvýchovného sanatoria v Poľnom Kesově na Slovensku. Vyměnili
si noty a slova lidových písní a tanců, poté je nacvičili a nakreslili
k nim obrázky.
• žáci pátého ročníku základní umělecké školy se představili na
regionální postupové přehlídce dětských skupin scénického tance
v Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Za choreografii
Když hrozen vína… získali ocenění a nominaci na celostátní přehlídku.

Střípky ze školních lavic
Dopisovatelé Novojičínského zpravodaje
Uplynulé týdny byly v novojičínských školách mimořádně bohaté
na zajímavé události. Příspěvky našich dopisovatelů nabízíme ve
zkratce:
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Na Komenského 66 uspořádali kurz Předškoláček.
Foto: Nela Tirpáková
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Začala stavba cyklostezky

Puellae et pueri v jednom kole

Marie Machková, tisková mluvčí

Karel Dostál

Staveniště cyklostezky z Nového Jičína do Hostašovic devátého
dubna převzala firma, která ji vybuduje. Náklady přesáhnou pětadvacet milionů korun. Pětaosmdesát procent způsobilých nákladů
pokryje dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Dílo má být hotovo letos v říjnu.
„Podle projektové dokumentace měla stavba přijít na téměř dvaačtyřicet milionů korun včetně DPH. Ve veřejné soutěži se ji podařilo
snížit na pětadvacet milionů včetně DPH,“ připomněl místostarosta
Přemysl Kramoliš.
Cyklostezku společně vybudují průjezdní obce. Bude dlouhá téměř
deset kilometrů a široká většinou okolo dvou a půl metru. V rozšířených úsecích bude sloužit i chodcům. V zimě bude udržovaná
jako běžkařská trasa. Její součástí budou krytá odpočivadla se stoly,
lavičkami a stojany na kola.

Středoškolský sbor Puellae et pueri má za sebou náročné období.
Nejprve druhého dubna na svém jarním koncertu v Beskydském divadle
poděkoval letošním maturantům – odcházejícím členům sboru.
Dvanáctého dubna se sbor zúčastnil dvou kategorií mezinárodního
soutěžního festivalu duchovní hudby v Olomouci. V konkurenci vesměs
dospělých sborů vyzpíval dvě stříbrné medaile, přičemž v jedné kategorii
porota zlatou medaili vůbec neudělila.
O čtyři dny později následovalo krajské kolo Opava Cantat – soutěže
středoškolských těles s postupem do celostátního kola. Zde Puellae
et pueri vyzpíval zlaté pásmo, zároveň získal jedinou cenu poroty za
stylovou interpretaci skladby Jacoba Handla Galluse Laudate Dominum.

Učili se v Bluegrassové dílně

Chcete květinové truhlíky?
Hana Bělunková, odbor životního prostředí
Město nabízí k zapůjčení květinové truhlíky osázené muškáty,
určené pro výzdobu oken bytů směřujících do ulic městské památkové rezervace. Občané o ně mohou požádat do 15. května na
odboru životního prostředí městského úřadu, popřípadě zavolat na
telefon 556 768 266 nebo napsat na e-mail hbelunkova@novyjicintown.cz. O termínu rozvozu bude městský úřad žadatele informovat.
Další podmínkou je zajištění dostatečné péče o květiny po celou
dobu zápůjčky. Péče spočívá v pravidelné zálivce, přihnojování
a v případě výskytu chorob a škůdců také v provedení postřiku.

Velká ekosoutěž jde do finále
Radka Hrubá
Závěr pátého ročníku Velké ekosoutěže, kterou pro žáky místních
základních škol připravily odbor životního prostředí městského úřadu
a Středisko volného času Fokus, se blíží. Po předchozích dvou svozech
mohou nefunkční elektrospotřebiče ve svých školách odevzdat ještě
jednou – ve středu 7. května.
Do stejného data mohou také firmy a veřejnost předat vysloužilé
spotřebiče bezplatně v obou sběrných dvorech a podpořit tak vybranou
školu. Letošního ročníku se účastní základní školy Tyršova, Komenského 66 a Komenského 68.
Vítězná třída v každé soutěžící škole získá poukaz v hodnotě pět
tisíc korun, který může použít například pro společný výlet. Výhry čekají
také na nejlepšího jednotlivce a školu. Vyhlášení výsledků a slavnostní
předání cen se uskuteční ve čtvrtek 29. května v kině Květen.

Ochotníci nadchli Straník

Víkendová výuka na bluegrassové nástroje – pětistrunné banjo,
mandolínu, housle, kytaru a kontrabas – se uskutečnila od čtvrtého
do šestého dubna v učebnách Mendelovy střední školy a v hotelu
Kalač. Deváté Bluegrassové dílny se zúčastnilo osmdesát studentů
z Česka a Slovenska a osm vynikajících lektorů. Lahůdkou byl už
tradičně téměř tříhodinový sobotní koncert v Beskydském divadle.
Hlavním účinkujícím byl přední světový mandolinista, Čechoameričan
Radim Zenkl. Skvělou atmosféru doplnila výstava hudebních nástrojů
Rosti Čapka z Prahy.
Text: Petr Brandejs, foto: Jindra Hylmar

Klub rodáků a přátel města

Velmi zdařilou akci mohli čtvrtého dubna sledovat obyvatelé Straníku. Osadní výbor a novojičínské Divadlo bez portfeje pro ně připravily představení Láska, sex a žárlivost. Byl to jedním slovem
úchvatný kulturní zážitek. Všichni herci podali vynikající výkon, příjemný byl také pohled do hlediště, v němž převažovali mladí lidé.
Je velmi dobře, že Straník, který byl odedávna spjatý s ochotnickým
uměním svých obyvatel, v této tradici pokračuje.

Zveme naše členy a příznivce
v úterý 6. května v 18.00 hodin na
setkání v klubovně, kde slavnostně
umístíme pamětní desku O. M. Kraighera za přítomnosti Eberharda
Kraighera. Ve středu 7. května v 8.00 hodin odjedeme od Čedoku
za poznáním Opavy. V Zemském archivu se seznámíme se zajímavými
archiváliemi, s doprovodem si prohlédneme pozoruhodnosti města,
cestou zpět navštívíme zámek Raduň. Výroční májová merenda se
uskuteční na konci května v kavárně Hotelu Praha. Podrobnosti upřesníme na vývěskách.

Fokus hostil hudební festival

Navštivte Veletrh Novojičínska

Andrea Dostálová

Patnáctý Veletrh Novojičínska se uskuteční od 24. do 25. května na
zimním stadionu a v areálu fotbalového stadionu v Novém Jičíně.
Výstava bude spojená s prodejem a nabídkou služeb především v oborech dům a zahrada, hobby, odívání, kosmetiky, potravin, ale i cestovního
ruchu, ekonomického a finančního poradenství. Její součástí bude
bohatý kulturní program s gastronomickým projektem Jak šmakuje
Moravskoslezsko. Podrobné informace najdete na plakátech, webu
www.novy-jicin.cz, videotextu Novojičínska a v městském rozhlase.

Zdenka Mizerová

Šest pěveckých těles vystoupilo na festivalovém večeru s názvem
Hudba českých autorů v nás, který se třiadvacátého března uskutečnil
v sále Střediska volného času Fokus. V podání téměř dvou set sboristů z Frenštátu pod Radhoštěm, Nového Jičína, Prahy a Valašského
Meziříčí zazněly písně současných i nežijících českých autorů. Každý
sbor předvedl trochu jiný repertoár. Diváci vydrželi sledovat celovečerní maraton s neutuchajícím zájmem.

Novojičínský zpravodaj
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Chrám Nanebevzetí Panny Marie
Karel Chobot
„Když
kostel
zpustl, lid obecný
co hovada ve světě živí sú,“ praví se
ve starodávných
pamětních zápisech ze šestnáctého století. Nový
Jičín se chlubí třemi kostely, z nichž
výsadní postavení
má barokní dominanta
města,
chrám Nanebevzetí Panny Marie.
Odedávna zde
novojičínští obyvatelé obraceli mysl
k Bohu, modlili se
za spásu duše
a činí tak dodnes.
Od svého založení
býval a stále je
centrem duchovní
kultury
města.
Záznam o zdejším J. I. Čapek: Veduta města Nového Jičína z roku 1744.
Foto: Muzeum Novojičínska
farním kostele se
poprvé objevuje v roce 1363, kdy se také připomíná fara a první
novojičínský farář jménem Mikoláš.
Není však pochyb, že kostel byl postaven dříve a že se vyvíjel se
stavebním rozvojem města. Pravidelný půdorys naznačuje, že k vysazení došlo již někdy na konci třináctého století. Byl zřejmě dřevěný,
patrně sroubený jako všechny domy ve městě, zvenčí opatřený
prkenným nebo šindelovým krytem.
Postupem doby byl přestavěn do kamenné podoby. Gotický chrám
s polygonálním presbyteriem a obdélnou lodí je zachycen až na zobrazení města z roku 1729. V roce 1503 podobně jako Nový Jičín
podlehl zničujícímu požáru, při obnově města se znovu narodil.
Během druhé poloviny šestnáctého století patřil věřícím luterského
učení, po příchodu jezuitů v roce 1624 došlo k obnovení katolické
víry. Nový hlavní oltář byl vysvěcen v roce 1644.
I největší krása
ale podléhá vlivům
staletí, objevují se
vrásky, které je třeba léčit. Radikální
řez byl v případě
našeho chrámu
proveden již na
počátku osmnáctého století, kdy
malý a zchátralý
přestal dostačovat
rychle se rozšiřujícímu počtu obyvatel. A tak byl
zbořen a na jeho
místě postaven
nový v barokním
hávu.
Patron kostela,
jezuitský konvikt
pro šlechtické studenty v Olomouci, A. Berger: Požár farního kostela z roku 1844.
dodal zčásti bezFoto: Muzeum Novojičínska
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platně, zčásti za
výrobní cenu stavební
materiál. V roce 1729
posvětil rektor koleje
P. Gottfried Weidinger
základní kámen stavby, zatímco hotové
dílo o tři roky později
regent
Heinrich
Schatz. Vnitřní vybavení chrámu se protáhlo až do poloviny
osmnáctého století.
Celý kostel s hlavním
oltářem
vysvětil
31. července 1742
olomoucký biskup
Jakub Arnošt z Lichtenštejna.
Ústřední místo chrámu tvoří hlavní oltář
s obrazem Nanebevzetí Panny Marie.
Pořízen byl v roce 1739
a jeho autor, Eliáš FranOprava farního chrámu v roce 1902.
tišek Herbert (1708 až
Foto: Muzeum Novojičínska
1770), patřil mezi nejvýznamnější malíře novojičínského baroka. Na výzdobě oltáře se
podíleli přední olomoučtí umělci – sochaři Ondřej Zahner a Jan Kammereit, řezbář Leopold Ludwig, malíř František Josef Lauterbach.
Věž kostela v minulosti k chrámu nepatřila, byť s ním vždy těsně
sousedila. Zrodila se v letech 1587–1618 a vystavěla ji novojičínská
městská obec. Za třicetileté války, při obléhání města vojskem Jana
Jiřího Krnovského v roce 1621, byla věž i s kostelem poškozena.
Její současná podoba s renesančním ochozem je dílem roku 1629.
V březnu roku 1844 uhodil do nejvyššího vrcholu věže blesk a zapálil
ji. Při opravách o deset let později byla na věži chrámu vztyčena dnešní
kupole podle plánů novojičínského stavitele Ignáce Klosse. Celková
výška věže po vrchol dnešního kříže tak činí 66 metrů. Mimochodem,
na opravu finančně přispěli mnozí novojičínští občané, mimo jiné
dr. Josef Beck, autor prvních odborných dějin Nového Jičína – Geschichte der Stadt Neutitschein und deren Umgebung, vydaných roku
1854, který věnoval čistý zisk z prodeje na dostavbu a opravu věže.
V roce 1927 město do té doby městskou věž městem odprodalo
zdejšímu římskokatolickému farnímu úřadu. V letech 1991–1994 prošel chrám Nanebevzetí Panny Marie generální opravou. Při ní byla
12. října 1993 nalezena schránka, neboť naši předkové považovali
za důležité podat svědectví o době, ve které
žili. Obsah schránky
byl v dubnu 1994 zveřejněn ve výstavní síni
Městského kulturního
střediska na Staré
poště. Téhož roku, po
ukončené opravě, byla
dne 9. listopadu léta
Páně 1994, na svátek
Posvěcení lateránské
basiliky, vrácena na
věž chrámu renovovaná schránka, obohacená o nový pamětní
Farní chrám na leteckém záběru z dvacátých let list a dokumenty naší
minulého století.
Foto: Muzeum Novojičínska doby.
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Otto Lev Stanovský – vychovatel dětí následníka trůnu
Jaroslav Zezulčík
„Ein Tscheche durch und durch“,
tedy volně česky přeloženo „Čech
jako poleno“, napsaly o něm roku
1912 německé Znaimer Tagblatt.
Řeč je o českém vychovateli dětí
následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, a jeho
manželky, hraběnky Žofie Chotkové. Nejedná se o slavného Járu
Cimrmana, který takto vstoupil do
povědomí lidí ve filmovém podání
Zdeňka Svěráka. Jedná se o Otto
Lva Stanovského, českého vlastence a katolického kněze, jehož jméno
neprávem upadlo na Novojičínsku
v zapomnění.
Prelát Otto Lev Stanovský.
Narodil se 8. listopadu 1882 ve
Foto: archiv zámku Kunín
vesničce Slatině na Novojičínsku,
která představovala malou moravskou enklávu ve Slezsku a zároveň
jazykově českou vesnici nedaleko německého Bílovce. Pocházel
ze staré mlynářské rodiny. Prapraděd Simon Stanovský se stal mlynářem na větrném mlýně v Karlovicích a jeho syn Ernest Stanovský
se ve Slatině oženil s Terezií Bahnertovou.
Rodiči Otto Stanovského byli domkař a krejčí Josef Stanovský
a Amálie Gebauerová. Po absolvování základní školy ve Slatině
a humanistického gymnázia v Olomouci vstoupil nejprve v Praze do
kapucínského řádu a po několika letech přesídil do Roudnice nad
Labem, aby na tamní české škole absolvoval chybějící třídy gymnázia.
Následně začal studovat teologii na kněžském semináři v Brně.
V roce 1904 opustil řád kapucínů a odebral se do Litoměřic, kde ve
studiu teologie pokračoval. Roku 1906 byl vysvěcen na kněze. Svou
první mši sloužil 22. července v rodné Slatině. Kněžskou dráhu začal
jako kaplan v litoměřické diecézi.
Poté odešel na další teologická studia na univerzitu do Vídně, kde
roku 1912 odpromoval, nastoupil jako prefekt diecézného konviktu
v Mladé Boleslavi a 8. září 1912 byl na doporučení litoměřického
biskupa Grosse přijat jako vychovatel synů následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d’Este.
Skvělý klavírista a hráč na violoncello, kterému děti následníka
trůnu neřekly jinak než Stani, pak v roce 1914 přebíral na zámku
v Chlumu u Třeboně telefonát o smrti rodičů a následujícího dne tuto
zprávu oznamoval dětem. Osiřelé děti doprovázel jako vychovatel
také v dalších letech, kdy sirotkové vyrůstali u svého poručníka, knížete Jaroslava Thuna, na zámku v Děčíně. Mladšího ze synů, prince
Ernsta, pak doprovodil po válce do Rakouska na jeho studia na lesnické škole v Brucku an der Mur. „My, děti Hohenbergové, mu dlužíme
mnoho díků…“, napsala po letech Žofie Hohenbergová na adresu
jejich vychovatele.

Stanovský jako vychovatel dětí následníka trůnu roku 1917.
Foto: archiv zámku Kunín
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Roku 1923 se Otto Stanovský vrátil do Prahy.
O rok později se mladý
vzdělaný kněz stal tajemníkem pražského arcibiskupa Kordáče, roku 1925
regentem arcibiskupského kněžského semináře
a v roce 1929 převzal
vedení kněžského semináře v Praze-Dejvicích.
Roku 1933 byl jmenován
kanovníkem vyšehradské
kapituly, následující rok
kanovníkem metropolitní
kapituly u svatého Víta
v Praze a rektorem kněžského semináře na Hradčanech. Od roku 1938
začal vykonávat rovněž
funkci předsedy Ústředí
svazu katolické charity.
Po připojení Rakouska
k Velkoněmecké říši roku
Ohláška Stanovského primice ve Slatině.
1938 byli mezi prvními
Foto: archiv zámku Kunín
zatčeni oba synové arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a jejich majetek byl zabaven. V noci 1. dubna 1938
byli na vídeňském západním nádraží nahnáni spolu se sto padesáti
vězni do připraveného vlaku a odvezeni do koncentračního tábora
v Dachau.
Zde čelili nelidskému zacházení, jak připomíná první poválečný
rakouský kancléř Fiegel: „První, co jsem v Dachau viděl, byli oba
Hohenbergové zapřáhnutí do káry s výkaly. Nicméně děs brzo nahradil
obdiv. Oba snášeli ponížení a stálou hrozbu smrti nikoliv se stoickou
panskou hrdostí, nýbrž s neotřesitelnou veselou důstojností potomků
starého rodu. Sdíleli s námi poslední sousto, byli těmi nejlepšími
kamarády. Všichni by šli pro ně do ohně.“
Vychovatel princů Otto Stanovský se za války postavil do služeb
národního odboje. Jako představitel katolické charity podporoval
rodiny vlastenců, kteří odešli do zahraničí a se zbraní v ruce bojovali
za osvobození od nacistické okupace. Po úmrtí arcibiskupa Kašpara
s ním v Římě počítali jako s budoucím pražským arcibiskupem, což
narazilo na odpor německých metropolitních kanovníků. Jako podporovatel rodin členů odporu musel neustále čelit nástrahám tajné
policie a provokatérů.
Třetího července 1942 byl v pět hodin ráno zatčen ve svém bytě
a jako osoba informovaná o azylu parašutistů, kteří spáchali atentát
na zastupujícího říšského protektora Heydricha, odvezen do věznice
na Pankráci. Odtud jej převezli do Berlína, kde byl roku 1943 odsouzen k trestu smrti a přesunut do věznice v Plötzensee. Tady jej za
krutých podmínek půl roku drželi v železech v cele smrti. Na opakované intervence Vatikánu a papežského nuncia mu byl nakonec
trest smrti zrušen a změněn na osmiletý žalář.
Závěr války kanovníka Stanovského zastihl ve věznici ve Straubingu, kde jej osvobodili Američané a 1. června 1945 se vrátil do
Prahy. Svůj byt, kde se nacházela vynikající knihovna a rovněž
památky na rodinu následníka trůnu, však nalezl prázdný. Vše
zabavilo gestapo. S podlomeným zdravím umírá Otto Stanovský
5. prosince 1945. Pohřben je na hřbitově u svaté Markéty v Praze-Břevnově.
Životní pouť českého vlastence, jehož jméno neprávem upadlo
na Novojičínsku do zapomnění, se uzavřela. Jeho jméno plným právem náleží do velké mozaiky událostí kolem Sarajeva a začátku první
světové války. Mnohé mu stále dlužíme…
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Pozvánky
■ Sbor a orchestr na Koncertu přátelství
Koncert přátelství k Roku české hudby se koná v sobotu 3. května
v 17.00 hodin v Beskydském divadle. Účinkovat budou sbor Ondrášek, vedený sbormistrem Josefem Zajičkem, a Symfonický orchestr
města Ludwigsburg s dirigentem Siegfriedem Bauerem. Vstup
bude volný, vstupenky si lze vyzvednout v pokladně Beskydského
divadla.
■ Podbeskydský autosalon na zimáku
Zimní stadion bude od soboty 3. května do neděle 4. května hostit
osmnáctý Podbeskydský autosalon, tentokrát pro rodiče a děti. Největší motoristická akce v regionu bude probíhat vždy od 9.00 do
17.00 hodin. Novinkou bude výstava velké zemědělské techniky.
■ Náměstí rozkvete Květinovým jarmarkem
Zveme všechny na Květinový jarmark, který proběhne ve středu
7. května na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne především
květiny hrnkové, řezané, sadbu a květinové dekorace.
■ Biograf Artefakt zve na dva filmy
Dva filmy nabídne v květnu Biograf Artefakt, promítající v Čajovně
Archa. V sobotu 10. května ve 20.00 hodin to bude snímek Kuře
na švestkách, natočený podle stejnojmenného komiksu Marjane
Satrapi. Vstupné bude 70 Kč. V sobotu 24. května ve 20.00 hodin
mohou diváci zhlédnout film Perfect Sense – poselství o tom, jak
lidé zanedbali životní prostředí i sami sebe. Vstupné bude 90 Kč.
■ Kurz sebeobrany pro ženy
Strážníci městské policie pořádají další bezplatný kurz sebeobrany
pro ženy. V pěti lekcích je naučí bezpečnému chování v běžném
životě, psychologickým a právním aspektům sebeobrany. Výuka
bude probíhat ve Středisku volného času Fokus: v sobotu 10., 17.
a 24. května a 7. června, v neděli 1. června, vždy od 8.00 do 16.00
hodin. Přihlášky si lze vyzvednout a odevzdat do 9. května ve služebně městské policie na Divadelní 8. Podrobnosti získáte na telefonních číslech 556 768 280 a 556 768 200.
■ Výstava kompenzačních pomůcek a hraček
Prodejní výstava kompenzačních pomůcek a hraček se uskuteční
ve středu 14. května od 9.00 do 16.00 hodin v Základní a Mateřské
škole speciální na Komenského 64. Přes dvacet firem nabídne své
výrobky i poradenství lidem s různým typem zdravotního postižení.

Podrobnosti na telefonu 556 706 262, e-mailu spc.nj@specskolanj.cz
a webu www.specskolanj.cz.
■ Šance pro zdravý život
Den za přirozeně zdravý život se uskuteční v pátek 16. května na
Masarykově náměstí. Tématem budou dostupné potraviny, zdravá
strava, bioprodukty, bylinky, přednášky a nabídka sportovních aktivit
ve městě. V Návštěvnickém centru bude probíhat tvořivá dílna.
■ Krok za krokem s Mami centrem
Zveme celé rodiny na sportovní akci Krok za krokem s Mami centrem,
která se uskuteční v pátek 16. května od 15.00 hodin. Sraz a registrace budou v Janáčkových sadech. Odsud půjdeme po trase plné
úkolů a her do areálu Na Skalkách. V cíli bude připraveno ohniště,
proto vlastní špekáčky a vše potřebné s sebou. Účastníci se musejí
předem registrovat v Mami centru a v den konání na místě zaplatit
40 Kč za celou rodinu. Akce se uskuteční jen za příznivého počasí.
■ Jiří Dědeček bude číst a besedovat
Autorské čtení a beseda s Jiřím Dědečkem se uskuteční v úterý
20. května v 18.00 hodin v městské knihovně. Jeden z nejznámějších českých písničkářů – spisovatel, básník, textař a překladatel, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu
představí své knihy pro dospělé. Během besedy zaznějí i jeho písničky. Počet míst je omezen, možnost rezervace na telefonu
556 709 840. Vstupné činí 40/60 Kč.
■ Pochod okolím Nového Jičína
Na sedmý ročník Pochodu okolím Nového Jičína se můžete vypravit
v sobotu 7. června. Připraveny budou 1,5 kilometru dlouhá cesta
Pohádkovým lesem, pěší trasy o délkách 8, 15 a 25 kilometrů a cyklistické trasy měřící 40 a 70 kilometrů. Na kontrolách budou probíhat
soutěže pro děti i dospělé a ukázky skautské činnosti. Start bude
u altánku ve Smetanových sadech – účastníci pochodu na 25 kilometrů v 8.00 hodin, ostatní od 9.00 do 10.00 hodin. Cíl bude v restauracích Lambada a Na Prachárně. Startovné: děti do 6 let zdarma,
od 6 do 15 let 10 Kč, dospělí 20 Kč.
■ Skautský příměstský tábor pro neskauty
Třetí ročník úspěšného příměstského tábora pro neskauty pořádá
skautské středisko Pagoda Nový Jičín. Tábor v duchu Dobrodružství
ohnivého šípu proběhne ve dvou turnusech – od 18. do 22. srpna
a od 25. do 29. srpna. Cena je 1 300 Kč. Přihlásit se lze do 11. července.
Podrobnosti najdete na http://pagodanj.cz/. Pro přihlašování a další
informace můžete využít také e-mail skautsky.tabor@seznam.cz.

Křest publikace Hrad a panství Starý Jičín
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Vydáním publikace Adolfa Turka
K citelnějším zásahům došlo v poznámkovém aparátu, který byl
(*1911 Vídeň – †1998 Opava) Hrad
především kvůli větší přehlednosti nově rozdělen mezi jednotlivé
a panství Starý Jičín přispěl v roce
kapitoly. Výrazně upraven byl seznam použitých zkratek, názvy
1978 tehdejší Vlastivědný ústav
archivních i muzejních institucí byly převedeny do současné platné
v Novém Jičíně k výraznému obopodoby. V některých případech byly pro lepší identifikaci doplněny
hacení regionální historiografie.
i přesné názvy archivních fondů, neboť od doby, kdy Adolf Turek
Autor Dr. Adolf Turek, vynikající
prováděl základní heuristiku ke svému dílu, se archivní uložení praznalec dějin Kravařska, v knize
menů výrazně změnilo.
navázal na své starší práce, předePrvní vydání Turkovy práce doprovázela obrazová dokumentace,
vším na historii Fulnecka, zveřejjejíž rozsah i kvalita odpovídaly tehdejším reprografickým možnostem
něnou v rámci edičního projektu
novojičínského muzea. V tomto směru se vydavatel rozhodl publikaci
Vlastivědy moravské v roce 1940.
výrazně obohatit, a to jak ilustracemi přímo v textu, tak především
Na základě důkladné heuristiky
barevnou přílohou. Zde se mohl opřít o rozsáhlou muzejní ikonozevrubně zpracoval osudy milovagrafickou dokumentaci a také o stavebně-historický průzkum staného kraje od nejstarších dob až
rojického hradu.
do počátku dvacátého století.
V příloze byl vedle erbů majitelů panství z pera známého heralObálka nového vydání knihy.
Vzhledem k omezeným reprogradického výtvarníka Petra Tybitancla shromážděn co nejucelenější
fickým možnostem vydavatele se však kniha nedostala zdaleka ke
soubor pohledů na hrad Starý Jičín, od nejstarších schematických
všem zájemcům a brzy byla považována za vzácnost. V roce 2011
dřevořezových vedut z druhé poloviny šestnáctého století až po
si Muzeum Novojičínska připomnělo výstavou sté výročí narození
první fotografie z konce devatenáctého století a několik ilustračních
Adolfa Turka a při této příležitosti se rozhodlo pro přípravu nového,
snímků ze současnosti.
revidovaného a doplněného vydání díla, které ani po takřka čtyřiceti
Muzeum Novojičínska ve spolupráci s obcí Starý Jičín, Zemským
letech nijak zásadně nepozbylo na aktuálnosti.
archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín si vás
Elektronický přepis původní verze díla bylo nutno jen mírně stytímto dovoluje pozvat na slavnostní křest publikace Hrad a panství
listicky upravit a sjednotit, neboť na textu bylo patrné, že vznikal ve
Starý Jičín, který se uskuteční ve čtvrtek 29. května v 17.00 hodin
dvou etapách s delším časovým odstupem. V první části byly tedy
v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Křest se
odstraněny zastaralé infinitivní koncovky a rozvedeny nedůsledně
koná pod záštitou starosty Starého Jičína Rudolfa Hrnčíře. Zájemci
užívané zkratky. Úpravy se dotkly rovněž podoby některých šlechzde budou moci zakoupit reedici unikátní publikace historika a architických jmen i blasonů erbů majitelů starojického panství.
váře Adolfa Turka. Vstup na akci bude bezplatný.
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Květen 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 12. května • „ASI ŽE VÍM… ŽE“ • Fotografie Evy Pospěchové.
■ Středa 14. května – úterý 17. června • FOKUS V OBRAZECH • Činnost SVČ Fokus ve fotografii. Více informací v programu Fokusu.
Akce:
■ Sobota 3. května v 17.00 hod. • KONCERT PŘÁTELSTVÍ • Více
informací v rubrice Pozvánky na straně 10.
■ Pondělí 12. května v 19.00 hod. • Anton Pavlovič Čechov: RACEK
• Hra o nenaplněných láskách, snaze o úspěch a touze po opuštění
nudného života. Předplatné skupiny B. Vyprodáno.
■ Středa 14. května v 17.00 hod. • AKADEMIE FOKUS 2014 • Více
informací v programu Fokusu.
■ Pátek 16. května v 18.00 hod. • JARNÍ KONCERT K ROKU ČESKÉ
HUDBY • Pěvecký sbor Ondráš a jeho host Sextet Pohoda.
■ Pondělí 19. května v 19.00 hod. • Johann Strauss: NETOPÝR •
Fascinující fenomén světové operety. Předplatné skupiny A.
■ Čtvrtek 22. května v 17.30 hod. • AKADEMIE ZŠ TYRŠOVA • Předprodej vstupenek od 29. dubna od 14.00 hod. v ZŠ Tyršova.
■ Pátek 23. května v 19.00 hod. – Malý sál • HLUČNÍ SOUSEDÉ •
Koncert česko-francouzské skupiny, hrající folk rock, šansony i balady.
■ Neděle 25. května v 16.00 hod. • Robert Balogh: TARZAN – KRÁL
DŽUNGLE • Baletní pohádkový příběh v podání dětského baletního
studia a profesionálních tanečníků. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 26. května v 19.00 hod. – Farní chrám Nanebevzetí P. Marie
• AFFETTO • Koncert vokálně-experimentálního kvarteta. Předplatné
skupiny KPH.
■ Čtvrtek 29. května v 19.00 hod. • Isabelle Mergaultová: SBOHEM,
ZŮSTÁVÁM! • Myslíte si, že máte svůj život vždy pod kontrolou? V režii
Antonína Procházky hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček
a Jaromír Dulava. Předplatné skupiny D.

Tel.: 556 709 128
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
■ Pondělí 28. dubna v 17.00 hod. • 3D dabing
■ Úterý 29. dubna – středa 30. dubna v 17.00 hod. • 2D dabing • THE
AMAZING SPIDER-MAN 2 • Jedině on může New York ochránit před pozoruhodnými padouchy. Akční/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 142 min.
■ Pondělí 28. dubna – středa 30. dubna ve 20.00 hod. • DLOUHÁ CESTA
DOLŮ • Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku,
všichni se stejným plánem. Komedie. Do 12 let nevhodné, 96 min., titulky.
■ Čtvrtek 1. května – pátek 2. května v 17.30 hod. • DOBRODRUŽSTVÍ
PANA PEABODYHO A SHERMANA • Geniální jako Einstein, odvážný jako
Indiana Jones, s kulinářskými dovednostmi Zdeňka Pohlreicha. Animovaná
komedie. Přístupné bez omezení, 96 min., dabing.
■ Čtvrtek 1. května – pátek 2. května ve 20.00 hod.
■ Sobota 10. května – neděle 11. května ve 20.00 hod. • DOUPĚ • Paul
Walker se snaží najít zbraně hromadného ničení. Akční/krimi/drama. Přístupné
bez omezení, 100 min., titulky.
■ Sobota 3. května v 17.30 hod. • 3D
■ Neděle 4. května v 17.30 hod. • 2D • PUTOVÁNÍ S DINOSAURY • Teď
máte možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. Dobrodružný/rodinný. Přístupno bez omezení, 81 min., dabing.
■ Sobota 3. května – neděle 4. května ve 20.00 hod. • HER (ONA) • Theodore je komplikovaný a citlivý muž, který se živí psaním dojemných a osobních
dopisů pro druhé. Komedie. Do 12 let nevhodné, 126 min., titulky.
■ Pondělí 5. května – středa 7. května v 17.30 hod. • NEKONEČNÁ
LÁSKA • První láska je nezapomenutelná. Romantický/drama. Do 12 let
nevhodné, 104 min., titulky.
■ Pondělí 5. května – středa 7. května ve 20.00 hod. • 3 DNY NA ZABITÍ
• Kevin Costner v napínavém příběhu umírajícího agenta tajné služby.
Akční/thriller/drama. Do 12 let nevhodné, 117 min., titulky.
■ Čtvrtek 8. května – sobota 10. května v 15.30 hod. • RIO 2 • Modří
papoušci se ocitnou v džungli, aby se tam setkali se svými příbuznými. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 101 min., dabing.
■ Čtvrtek 8. května – pátek 9. května v 17.30 hod. • DIVERGENCE • Ve
světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na frakce. Tris ale do žádné škatulky
nezapadá. Sci-fi/akční/romantický. Do 12 let nevhodné, 139 min., titulky.
■ Čtvrtek 8. května – pátek 9. května ve 20.00 hod. • NOE • 3D • Konec
světa začíná. Dobrodružný/katastrofický. Do 12 let nevhodné, 138 min., dabing.
■ Sobota 10. května – neděle 11. května v 17.30 hod. • VIOLETTA KONCERT • Exkluzivní show největších hvězd seriálového hitu TV stanice Disney
Channel. Záznam koncertu. Přístupné bez omezení, 96 min., titulky.

Novojičínský zpravodaj

■ Neděle 11. května v 15.30 hod. • KRTEK A OSLAVA • Pásmo pohádek.
■ Pondělí 12. května v 17.30 hod.
■ Středa 14. května v 17.30 hod. • 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
• Marek je typický příklad mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru.
Česká komedie. Přístupné bez omezení.
■ Pondělí 12. května ve 20.00 hod.
■ Středa 14. května ve 20.00 hod. • DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKÁ
• Pokračování kultovní komedie s Bohušem v podání Bolka Polívky. Česká
komedie. Do 12 let nevhodné, 106 min.
■ Úterý 13. května v 19.00 hod. • OLGA • Speciální premiéra dokumentárního filmu s koncertem The Plastic People of the Universe. Přístupné
bez omezení.
■ Čtvrtek 15. května – sobota 17. května v 17.30 hod. • 3D
■ Neděle 18. května ve 20.00 hod. • 2D
■ Pondělí 19. května v 17.30 hod. • 3D
■ Úterý 20. května – středa 21. května ve 20.00 hod. • 2D • GODZILLA
• Nejznámější impozantní monstrum na světě se postaví zlým nestvůrám
ohrožujícím existenci lidstva. Akční. Do 12 let nevhodné, 119 min., titulky.
■ Čtvrtek 15. května – pátek 16. května ve 20.00 hod. • STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL • Allanu Karlssonovi je sto let. Namísto
velké narozeninové oslavy se rozhodne pro útěk. Komedie/dobrodružný.
Do 12 let nevhodné, 114 min., titulky.
■ Sobota 17. května – neděle 18. května v 15.30 hod. • HURÁ DO PRAVĚKU! • Tihle tři umějí natropit pěknou neplechu. Animovaný/dobrodružný/komedie. Přístupné bez omezení, 82 min., dabing.
■ Sobota 17. května ve 20.00 hod.
■ Neděle 18. května v 17.30 hod.
■ Pondělí 19. května ve 20.00 hod. • LÁSKA, SOUDRUHU! • V roce 1962
přijíždí do Finska na hudební festival mládeže československá jazzová
kapela. Komedie. Do 12 let nevhodné, 100 min., titulky.
■ Úterý 20. května – středa 21. května v 17.30 hod. • SNADNÝ PRACHY
• I když má hluboko do kapsy, vede dvojí život. Krimi/thriller/akční. Do
12 let nevhodné, 124 min., titulky.
■ Čtvrtek 22. května – sobota 24. května v 17.30 hod. • 3D dabing
■ Sobota 24. května – neděle 25. května ve 20.00 hod. • 2D titulky
■ Neděle 25. května v 17.30 hod. • 2D titulky
■ Pondělí 26. května v 17.30 hod. • 3D dabing
■ Úterý 27. května v 17.30 hod. • 2D titulky • X-MEN • Musejí změnit
minulost, aby zachránili budoucnost. Akční/fantasy. Do 12 let nevhodné,
120 min.
■ Čtvrtek 22. května a neděle 23. května ve 20.00 hod.
■ Středa 28. května – pátek 30. května ve 20.00 hod. • BONY A KLID 2
• Dlouho očekávané volné pokračování kultovní „vekslácké balady“. Drama.
Do 12 let nevhodné, 90 min, česky.
■ Sobota 24. května – neděle 25. května v 15.30 hod.
■ Sobota 31. května v 17.30 hod. • KHUMBA • Zebří samec se narodil napůl
pruhovaný a napůl bílý. Animovaný/rodinný. Přístupné bez omezení, 85 min., dabing.
■ Pondělí 26. května – úterý 27. května ve 20.00 hod. • DIVERGENCE
• Anotace viz výše.
■ Středa 28. května ve 13.00 hod. • KLAUNI • BIO SENIOR • Nový český
film s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem. Délka 120 min., česky.
■ Středa 28. května – čtvrtek 29. května v 17.30 hod. • JEDNA ZA VŠECHNY • Hlavní hrdinka zjistí, že její přítel jí zatajil malý detail. Je ženatý. Komedie.
Přístupné bez omezení, 109 min., titulky.
■ Pátek 30. května v 17.30 hod.
■ Sobota 31. května – neděle 1. června ve 20.00 hod. • SOUSEDI • „Bydlíme vedle pekla.“ Hrdinové drsné komedie si tuhle větu pravidelně opakují.
Komedie. Do 15 let nepřístupné, 96 min., titulky.
DEN DĚTÍ V KINĚ:
■ Neděle 1. června v 15.30 hod. • KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3
■ Neděle 1. června v 17.30 hod. • KHUMBA • 3D • Anotace viz výše.

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 • Hračky lidové, historické, exotické…
■ Do neděle 3. srpna – Nová galerie • OLOMUCIANA
• Výstava obrazů a plastik Unie výtvarných umělců
Olomoucka.
■ Pátek 23. května – neděle 7. září – Rytířský sál
a Kamenná síň • VELKÁ VÁLKA A LEGIONÁŘI NOVOJIČÍNSKA
V BOJI ZA VZNIK ČESKOSLOVENSKA • Vernisáž ve čtvrtek 22. května
v 17.00 hod. Více informací na straně 3.
Akce:
■ Čtvrtek 29. května v 17.00 hod. – Trámový sál • KŘEST PUBLIKACE
HRAD A PANSTVÍ STARÝ JIČÍN • Více informací v samostatném článku
na straně 10.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00 • Neděle 9.00–16.00
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Květen 2014
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Nepřehlédněte!
Nabídku pobytových i příměstských táborů s přihláškou a informací
o volných místech najdete na www.fokusnj.cz.
Akce:
■ Čtvrtek 1. května od 15.00 do 17.00 hod. – Smetanovy sady •
MÁVÁTKOVÝ BĚH • Zábavný běh s mávátky pro všechny věkové kategorie. Startovné 20 Kč.
■ Středa 7. května • VELKÁ EKOSOUTĚŽ 2014 • Poslední svozový
den. Více informací v samostatném článku na straně 7.
■ Čtvrtek 8. května od 13.30 hod. – SVČ Fokus • MALÝ OSVOBODITEL • Z Fokusu na Čerťák zábavnou cestou pro děti a dospělé. Registrace ve Fokusu, hrací karta 20 Kč.
■ Středa 14. května v 17.00 hod. – Beskydské divadlo • AKADEMIE
FOKUS 2014 • Tradiční přehlídka naší činnosti. Předprodej v pokladně
divadla. Vstupné 80/70 Kč.
■ Středa 14. května – úterý 17. června – Beskydské divadlo • FOKUS
V OBRAZECH • Prezentace činnosti SVČ Fokus ve fotografii v Beskydském divadle. Fotografie z táborových pobytů, pravidelné činnosti
a akcí. Své práce vystaví také starší výtvarníci.
■ Úterý 20. května od 9.00 do 12.00 hod. – SVČ Fokus • DEN BEZ
ÚRAZU • Pro žáky 4. a 5. tříd – základy první pomoci, prevence před
úrazy, soutěže.
■ Pátek 23. května v 16.00 hod. – sobota 24. května v 18.00 hod. –
SVČ Fokus • KOUZELNÁ NOC Č. 8 – INDIÁNSKÁ • Poslední možnost
zábavného nocování. Hry, výtvarná dílna, diskotéka, táborák, výlet a další.
Nutná přihláška, ke stažení na webu. Cena 250 Kč.
■ Pátek 23. května ve 20.00 hod. • IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM •
Hromadná jízda in-line bruslařů ulicemi města za doprovodu policejních
vozů, sanitky a music-caru. Vstup volný.
■ Pátek 30. května od 15.00 do 18.00 hod. – Smetanovy sady (za
deště SVČ Fokus) • VELKÝ DEN DĚTÍ S FOKUSEM – ŠMOULÍ VESNICE • Oslava dětského svátku se soutěžemi, atrakcemi, zábavou a skákacím hradem. Vstup volný.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstavy:
■ Do úterý 27. května – výstavní síň
Stará pošta • MÁJ – LÁSKY ČAS ANEB LÁSKOU ROZZÁŘENÝ SVĚT
• Výstava obrazů Věry Šťastné.

■ Úterý 6. května v 18.00 hod. – Městská knihovna • ZANZIBAR –
OSTROV VŮNÍ A OTROKŮ • Cestopisná přednáška a projekce Lenky
a Václava Špillarových. Počet míst omezen, rezervace na tel. 556 709 840.
Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 7. května v 19.00 hod. – Čajovna Archa • NÁVRAT PO SEDMI
LETECH: Z INDIE DO ŠTĚPÁNKOVIC • Cestopisná projekce Romana
Vehovského. Vstupné 50 Kč.
■ Pátek 9. května v 15.00 hod. – Čajovna Archa • PARTNERSKÉ
DESKOHRÁTKY • Deskohraní jako způsob poznávání i zábavy.
■ Pátek 9. května ve 20.00 hod. – Klub Galerka • THE DUST /VINTAGE
MACHINE • Dvojkoncert ve stylu blues, funku, rocku… Vstupné 30/50 Kč.
■ Sobota 10. května ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • KUŘE NA
ŠVESTKÁCH • Biograf Artefakt – více informací v rubrice Pozvánky na
straně 10.
■ Pondělí 12. května v 17.00 a 20.00 hod. – Čajovna Archa • TIBETSKÉ
MÍSY A TANK DRUM • Hudební workshop s Kuželem. Vstupné 50 Kč.
■ Středa 14. května v 16.00 hod. – Klub Galerka • ABSOLVENTSKÝ
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
■ Středa 14. května v 17.00 a 20.00 hod. – Čajovna Archa • TIBETSKÉ
MÍSY A TANK DRUM • Hudební workshop s Kuželem. Vstupné 50 Kč.
■ Čtvrtek 15. května v 17.00 a 20.00 hod. – Čajovna Archa • TIBETSKÉ
MÍSY A TANK DRUM • Hudební workshop s Kuželem. Vstupné 50 Kč.
■ Sobota 17. května v 7.50 hod. – Čajovna Archa • ČAJOVÝLET DO
VIZOVICKÝCH VRCHŮ • Přírodní expedice. Sraz v 7.50 na autobusovém
nádraží, zastávka č. 6 Trasa: Lidečko – Čertovy skály – Lačnovské skály –
Vařákovy paseky – Ploština – Drnovice – Valašské Klobouky. Návrat ve
20.00 hod.
■ Úterý 20. května v 18.00 hod. – Městská knihovna • AUTORSKÉ
ČTENÍ A BESEDA S JIŘÍM DĚDEČKEM • Více informací v rubrice
Pozvánky na straně 10.
■ Středa 21. května v 18.00 hod. – Čajovna Archa • WORKSHOP
PARTNERSKÝCH PSYCHOHER • Psychologický workshop pro partnery a blízké kamarády. Vstupné 90 Kč.
■ Pátek 23. května v 15.00 hod. – Čajovna Archa • HOKUS POKUS
• Deskové hry vám umožní stát se protřelým chemikem nebo zručným
kouzelníkem.
■ Sobota 24. května ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • 90 Kč • PERFECT SENSE • Biograf Artefakt – více informací v rubrice Pozvánky na
straně 10.
■ Pátek 30. května ve 20.00 hod. – Klub Galerka • 70/100 Kč • JAZZ
KLUB & ROSŤA HUS BAND • Koncert kapely, hrající vlastní i převzaté
skladby – bluesově laděné, baladické až dynamické. Vstupné 70/100 Kč.
■ Sobota 31. května v 18.00 hod. – Čajovna Archa • VŠICHNI SPOLU
• Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět.
■ Sobota 31. května ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • COMICS III •
Přednáška, projekce a beseda Pavla Valy a Františka Doležela.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Pondělí 12. května v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ
• ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO
OBORU
■ Úterý 13. května v 17.00 hod. – Žerotínský zámek • ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
■ Úterý 20. května v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT

Návštěvnické centrum

■ Čtvrtek 1. května – sobota 31. května – Čajovna Archa • CESTA
DO FANTAZIE • Kresby Jiřího Mikuláška.
Akce:
■ Sobota 3. května v 18.00 hod. – Klub Galerka • PRKNA PRO HODNĚ
• Divadelní večer studentských souborů. Vstupné 50 Kč.
■ Pondělí 5. května v 18.00 hod. – Čajovna Archa • Z VŘESINY AŽ
DO AUSTRÁLIE • Cestopisná projekce. Vstupné 50 Kč.
■ Úterý 6., 13., 20. a 27. května od 18.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
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Výstavy:
■ Do pondělí 30. června – expozice Návštěvnického
centra • NOVOJIČÍNSKÉ NÁMĚSTÍ NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH A POHLEDNICÍCH • Ze sbírky Ivana Bartoně.
■ Čtvrtek 1. května – sobota 31. května – galerie Návštěvnického
centra • CHVÍLE ZASTAVENÍ… • Výstava fotografií Rudolfa Suchánka.
Vernisáž v pondělí 5. května v 17.00 hod.
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
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí.

V Novém Jičíně bude 1. září 2014
otevřena nová soukromá základní škola.
Více informací na www.skolagalaxie.cz.

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Květen 2014

EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Máchova 56,

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

MED
centrum

BENZINA
SHELL

Advokátní kancelář

JUDr. Alena Schmidtová
Mgr. Barbora Brucknerová
sídlem Nový Jičín, Havlíčkova 4
oznamují otevření provozovny pro insolvenci
ve Frýdku-Místku, Palackého 131
tel.: 556 703 544, 606 783 406,
e-mail: kancelar@judrschmidtova.cz
Právní služby zejména v oblasti insolvenčního práva:

• návrhy na oddlužení (osobní bankrot)
• konkurzní řízení
Další právní služby v oborech:

• autorská práva, ochranné známky
• převody zdravotnických zařízení (ordinací)
• založení obchodních společností
• veřejné zakázky

více na www.judrschmidtova.cz
Novojičínský zpravodaj
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Placená inzerce

Květen 2014

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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Laguna má osmý titul v řadě!

Stolní tenisté ve druhé lize

Josef Nekl
Mužské družstvo ploutvařů Laguny Nový Jičín vybojovalo poosmé
v řadě titul mistrů České republiky. Šampionát se uskutečnil dvanáctého a třináctého dubna v Olomouci. Druhé místo obsadil tým
Mostu, třetí skončil Liberec.
V mistrovské soutěži žen naše ploutvařky vybojovaly druhé místo
za vítězkami z Olomouce a „bronzovým“ týmem z Prahy. Na republikový šampionát družstev se každý rok kvalifikuje osm nejlepších
mužských a stejný počet ženských týmů.
Nový Jičín reprezentovali Jakub Jarolím, Martin Mazáč, Matěj Obšivač,
Jiří Maňásek, Ondřej Dofek, Tomáš Zelík a Lukáš Fojtík, v ženské soutěži
Klára Křepelková, Veronika Rosová, Andrea Gašperiková, Vendula Figarová, Aneta Pivoňková, Nikola Jurečková a Nikola Jakušová.

Miroslav Mikula
Novojičínští stolní tenisté si v příští sezoně zahrají druhou ligu. Při
letošní premiéře ve třetí lize se v úvodu vypracovali do čela tabulky
a vydrželi tam celou základní část soutěže. V play-off o postup do
druhé ligy se utkali s Tatrou Kopřivnice.
V prvním zápase novojičínští hráči porazili tatrováky na domácích
stolech po dramatickém vývoji. V úvodu prohrávali již 2:5, poté ale
zaveleli k útoku a zvítězili 9:6. Také odvetu v Kopřivnici vyhráli poměrem 9:2. Celý tým se tak zapsal do historie novojičínského stolního
tenisu.

Zleva Jan Valošek a Kamil Knybel ve čtyřhře. Foto: Miroslav Mikula
Novojičínští ploutvaři stáli v Olomouci na stupních vítězů.
Foto: KVS Laguna

Halu vyměnili za trávník
Mario Rajskup
Zimní halová sezona skončila a malí novojičínští fotbalisté vyběhli
trénovat na zelený pažit. Těžkou zimní přípravu v tělocvičně zúročili na
několika halových turnajích. Fotbalisté ročníku 2006, pod vedením trenérů Merendy a Dědika, zvítězili v Nezamyslicích, kde za sebou zanechali týmy Brna-Líšně, Bystřice pod Hostýnem, Hranic na Moravě,
Prostějova a zahraniční účastníky ze Slovenska. V šesti zápasech
dosáhli skóre 22:3. Konta soupeřů nejvíce zatížil Ondřej Táborský, jenž
se s patnácti vstřelenými brankami stal nejlepším střelcem turnaje.
Chlapci ročníku 2003 ukončili Krajskou zimní ligu výborným druhým
místem. Předčili je pouze hráči z Frýdku-Místku. Také vstup do jarní
sezony byl pro svěřence trenérů Siwého a Havláska úspěšný. Na
prvním venkovním turnaji, který se konal počátkem dubna v Lipníku
nad Bečvou, nenašli přemožitele a obsadili první místo.
O prvním a posledním květnovém víkendu se na stadionu FK Nový
Jičín uskuteční turnaje se špičkovou domácí i zahraniční účastí,
včetně přípravek několika prvoligových mužstev. V sobotu 3. května
sehrají turnaj mladší přípravky ročníku 2006 a v neděli 4. května
hráči přípravek ročníku 2005. V sobotu 31. května budou bojovat
o body kluci ročníku 2004 a sérii turnajů zakončí v neděli 1. června
mladíci ročníku 2007. Všechny turnaje budou začínat v 8.30 hodin.

Turnaj tenisových nadějí
Radek Vrba
Turnaj starších žákyň se o prvním jarním víkendu uskutečnil na
kurtech Tenisového oddílu Olympia Nový Jičín. Zúčastnilo se ho
dvaatřicet hráček z Moravy a Slezska. Domácí tenistky úspěšně
zasáhly do celkových výsledků zejména zásluhou Kristýny Tušlové,
která společně s Nikolou Adámkovou z Valašského Meziříčí obsadila
skvělé třetí místo. Individuální vítězství si odvezla Valentina Pollová
z TK Vratimov, jež ve finále přehrála Vanesu Slunskou ze Zlína. Čtyřhru
ovládla dvojice Nevolová – Látalová z TK SC Ostrava a TK Přerov.

Novojičínský zpravodaj

Tomíci a turisté na Chřibech
Jana Holišová
Na společný výlet do Chřibů se pátého dubna vydali členové Turistického oddílu mládeže Ještěrky a Klubu českých turistů z Nového
Jičína. Nejvyšším bodem oblasti je Brdo s výškou 586,7 metru nad
mořem. Stojí na něm kamenná rozhledna postavená před deseti
lety. Nejvyšší patro je celé zasklené, takže sem nefouká a výhled je
všemi směry. Děti spočítaly, že na ni vede sto patnáct schodů.
Nejvíce se jim líbilo v motorestu Samota, kde jsme se zastavili na
oběd. V oboře sledovaly jeleny, srnce, muflony, kozy, které si mohly
nakrmit a některé i pohladit. Interiér motorestu zdobí trofeje zvířat,
například bobra, bizona a medvěda. Po jídle jsme se vydali k vesnici
Střílky a cestou navštívili zříceninu Stříleckého hradu.

Sportovní pozvánky
Laguna pořádá Modrý mítink 2014
Tradiční mezinárodní soutěž v plavání s ploutvemi, nazvanou Modrý
mítink 2014, pořádá Klub vodních sportů Laguna v sobotu 3. května
a v neděli 4. května na zdejším krytém bazénu. Všechny věkové
kategorie, od žáků po veterány, změří síly v kraulových disciplínách
s krátkými ploutvemi i ve sprintech s monoploutvemi na hladině.
Sobotní soutěže budou probíhat od 14.00 do 19.00 hodin, nedělní
od 9.45 do 13.00 hodin.
Kuželkáři zvou na turnaje
Na dva turnaje zve místní kuželkářský oddíl příznivce tohoto sportu.
Od pondělí 5. května do pátku 9. května, vždy od 15.30 do 20.00
hodin se v kuželně novojičínského sportovního areálu koná otevřená
soutěž tříčlenných týmů v disciplíně 3 krát 60 hodů sdružených.
Podmínkou účasti je zaplacení startovného ve výši 180 korun za družstvo. V sobotu 10. května od 9.00 do 20.00 hodin a v neděli 11. května od 9.00 do 15.00 hodin se na stejném místě uskuteční tandemová soutěž registrovaných kuželkářů na 100 hodů sdružených.
Startovné činí 100 korun za dvojici. Přihlásit se lze na e-mailu
michalp11@seznam.cz nebo na telefonu 739 224 591 (od 8.00 do
20.00 hod.). Další informace najdete na www.kuzelkynj.cz.
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Fotosoutěž čtenářů – 38. kolo

Proměnlivé dubnové počasí nám ozdobilo oblohu nad městem několika duhovými oblouky. Naši čtenáři to ihned zaznamenali. Jenže žádný ze čtyř zaslaných „duhových“
snímků nebyl takové kvality, aby se v konkurenci jedenadvaceti zaslaných fotek umístil mezi třemi vyhodnocenými.
1. místo obsadil zajímavě pojatý záběr Petra Lenarta na
sousoší tančících kravařských sedláků – symbolu města
a celého Kravařska.
2. místo patří snímku Vlasty Čejkové, který předkládá
pestrou škálu objektů při pohledu z prostoru Schwarzovy
ulice před vlakovým nádražím.
3. pořadí získává snímek Antonína Vágnera, jenž přináší
zajímavou konfrontaci původních Thienemannových
oblouků budovy Beskydského divadla s novodobou
přístavbou.
Pavel Wessely

1. místo Petr Lenart

2. místo Vlasta Čejková

3. místo Antonín Vágner

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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