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Slovo starosty
po mnoha letech se budou v Novém
Jičíně stavět bytové domy. Za poslední dva roky jsme zaznamenali výrazný
nárůst zájmu o nové byty. Proto jsme
přikročili k vytvoření zastavovacích
studií v několika lokalitách ve městě.
Jde o ulice Dolní brána, B. Martinů
a Bezručova – tam je ovšem třeba
vyřešit problematiku parkování.
Zmíněné studie poslouží jako závazný dokument pro soukromé investory, kteří uspějí v nabídkovém
řízení. V současné době již probíhá nabídkové řízení na prodej
pozemku v ulici Dolní brána. Minimální nabídková cena za pozemek o výměře 2 358 čtverečních metrů je podle znaleckého
posudku 2 475 900 korun. Tedy více než jeden tisíc korun za
čtvereční metr.
Projekt je samozřejmě v souladu s územním plánem a jeho
cílem je celková obnova ulice Dolní brána. Zástavba na západní
straně ulice byla zbourána na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Navržené bytové domy respektují
původní uliční čáru a navazují na stávající objekt České spořitelny.
Výškově jsou obytné domy navrženy jako čtyřpodlažní. V jejich
přízemí počítáme s drobnými obchody a službami. Ve druhém
až čtvrtém nadzemním podlaží jsou vyprojektovány byty. Bytové
domy odpovídají výškou protější původní zástavbě. Budova
České spořitelny je převyšuje a svým architektonickým vzhledem
tvoří přirozené nároží ulice.
Celkově jsou navrženy tři stejné bytové domy, vždy pouze
zrcadlově obráceně. V každém domě bude devět bytových jednotek a v přízemí tři komerční jednotky. Celková kapacita zástavby je sedmadvacet bytů a devatero komerčních prostor. Vstupy
do bytů jsou vyprojektovány jak z ulice, tak z vnitrobloku. Přístupy
do komerčních jednotek budou z ulice, zásobování bude probíhat
z vnitrobloku.
Z architektonického hlediska jsou bytové domy navrženy ve
stylu moderní architektury, stylově reagující právě na objekt České spořitelny. Území se částečně nachází v ochranném pásmu
městské památkové rezervace. Navržená kompozice svým architektonickým řešením tvoří přirozený přechod mezi historickým
centrem a moderní sídlištní zástavbou.
Dopravní obslužnost a příjezd do lokality jsou řešeny z ulice
Dolní brána. Příjezd k domům z vnitrobloku bude zajištěn novou
obslužnou komunikací. Ta bude obousměrná, na ni budou navazovat parkovací plochy pro obyvatele nové zástavby. Celkově
je ve studii navrženo padesát parkovacích míst ve vnitrobloku.
Další parkovací stání jsou přímo na ulici Dolní brána.
Studie respektuje prvek památníku Družba, včetně jeho umístění – pomník je evidovaný v registru památných míst. Rádi
bychom ho však přizpůsobili současnosti. Po výstavbě bytových
domů přistoupíme také ke zvelebení okolí prostřednictvím zeleně,
veřejného osvětlení a prvků mobiliáře.
Vážení spoluobčané, s výstavbou nových bytových domů na
ulici Dolní brána se započne již v tomto roce. Věříme, že se podaří
do tohoto nevzhledného areálu vrátit život a bude sloužit jak
k bydlení, tak i k volnočasovým aktivitám.
Jaroslav Dvořák

Zástupci církví na radnici
Marie Machková, tisková mluvčí
Sociální tématika, péče o kulturní památky i životní prostředí.
To byly hlavní náměty setkání vedení města se zástupci církví římskokatolické, evangelické a adventistů sedmého dne.
„Děkuji za to, jak se město věnuje záchraně kulturních památek.
Spolupracujeme také na Slavnosti města, kterou pravidelně zahajuje mše v kostele. Nejvýznamnější je ale spolupráce na poli cha-
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rity,“ uvedl římskokatolický kněz Alois Peroutka. „Zejména v této
oblasti si navzájem velmi pomáháme. Město poskytuje budovy
i prostory a služby finančně podporuje,“ reagovala místostarostka
Blanka Faluši.
Zdůraznila, že díky spolupráci s Charitou, Slezskou diakonií,
ADRA a dalšími organizacemi se městu daří starat o osamělé
a nemocné lidi, bezdomovce a lidi v tísni. „Takovou sociální síť
nám mnohá města a obce závidějí,“ dodala Faluši. „Chceme nabídnout pomoc i v ekologii. Můžeme třeba uklidit úsek nějakého potoku nebo ulice. Očekáváme od města náměty,“ řekl farář Církve
adventistů sedmého dne Libor Škrla.
Radnice loni přispěla na obnovu církevních památek pět set
tisíc korun a dalších 55 tisíc vynaložila na opravu kaple v Loučce.
Také letos poskytne dotace ve výši půl milionu korun. Dalších
150 tisíc věnuje na obnovu kaple v Loučce, na 224 tisíce přijde
renovace pískovcového kříže u Bašty. Na sociální služby město
v tomto roce vyčlenilo ze svého rozpočtu 7,6 milionu korun. Dalších
9 milionů má v rozpočtu organizace Prosenior.

Setkání vedení města se zástupci církví se stává tradicí.
Foto: Marie Machková

Hücklovy vily očima studentů
Novojičínský zpravodaj, s využitím zprávy Jana Zemánka
Hücklovy vily – inspirační náměty pro nové využití. Takové bylo
téma semestrální práce studentů čtvrtého ročníku Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Pracovali na ní celý
zimní semestr 2016–2017 pod vedením Heleny Zemánkové a Václava Zemánka.
Obě vily jsou již v majetku města, jež hledá možnosti jejich
dalšího rozvoje. Spoluprací s fakultou architektury získalo během
čtyř měsíců devět studií revitalizace a nového využití historických
vil. Studenti mapovali současný neutěšený stav těchto památkově
chráněných objektů, především ale řešili jejich následnou revitalizaci. Zadání bylo vskutku nesnadné. Vily byly původně projektovány jako rezidence pro rodinné bydlení, obsahující řadu
reprezentativních a cenných prvků, které není možné jakkoliv
pozměnit či nerespektovat.
Studentské studie respektují historické budovy, ale ve všech
případech je nová funkce spojená s novou přístavbou. Zatím jen
na papíře vzniká nové centrum, komplex budov původní zástavby
v historizujícím slohu a architektonicky současné stavby v prostředí
zahrad. V jejich obsahu a zpracování je metodičnost, od historického průzkumu po konstatování současného stavu, širších vztahů
a vazeb na okolí a samotné město. A to nejcennější – navrhované
nové využití.
Se studiemi budoucích architektů se bude moci seznámit
i veřejnost. Od 6. do 31. března budou práce vystaveny
v přízemí zdejší radnice. Výstava bude přístupná v provozní
době úřadu.
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Masopustní rej na náměstí

Masarykovo náměstí patřilo šestnáctého února masopustnímu
veselí. Rej masek byl součástí dobového jarmarku, na němž se
prodávaly perníčky, trdelníky, koření a bylinky, sýry, uzeniny, košíky,
keramika, ručně vyráběné šperky a další výrobky. Pořádající
Návštěvnické centrum se už pátý rok snaží oživit ve městě tradici
lidové zábavy. Účastníci novojičínského masopustu mohli kromě
reje masek spatřit i přetahování s medvědem.
Text a foto: Marie Machková

Zveme na besedu o povodních
Lumír Balaryn, oddělení hospodářské správy a krizového řízení
Besedu o povodních a možnostech
protipovodňové ochrany uspořádá město Nový Jičín ve spolupráci s neziskovou
organizaci Člověk v tísni v pondělí
20. března v 16 hodin v aule budovy
radnice. Cílem je seznámit veřejnost
s problematikou povodní, činností občanů před a během povodně a při odstraňování jejích následků. Posluchači se
dovědí také o možnostech pomoci
neziskových organizací občanům a jejich
rodinám v těchto situacích. Na případné
dotazy odpovědí členové povodňové
komise města a zástupci Člověka v tísni.
Na závěr účastníci obdrží zdarma informativní brožurku Žijeme
v záplavovém území, obsahující množství praktických rad. Účast
na besedě doporučujeme všem občanům, kteří mají zájem dovědět
se více o předcházení ničivým následkům povodní.

Zápis žáků do prvních tříd
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu
Zápis žáků do prvních tříd základních škol pro školní rok 2017 až
2018 se v Novém Jičíně a jeho místních částech uskuteční ve čtvrtek
6. dubna od 14 do 18 hodin v základních školách podle následujících
školských obvodů:
pro Základní školu a Mateřskou školu, Jubilejní 3: ulice Anenská,
B. Martinů, Bratří Jaroňků, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána, Císařská,
Gregorova, Jičínská, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze,
Ke Svinci, Kollárova, Křenová, Lipová, Masarykovo náměstí, M. Baláše, Mendelova, Mlýnská, Na Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod
Horama, Pod Žlabcem, Protifaš. bojovníků, R. Melče, Sportovní,
Suvorovova, Tolstého, U Grasmanky, U Hráze, U Stadionu, Vančurova,
V Kútě, V. Poláka, Wolkerova, Za Humny, Za Korunou, Za Potokem
pro Základní školu, Komenského 66: ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova, Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Malé náměstí,
Masarykovo náměstí, Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady, Riegrova, Rybníčky, Sokolovská, Suvorovova, Štursova, Úprkova, Zborovská, Žilinská, část obce Nový Jičín – Straník, Žilina
pro Základní školu, Komenského 68: ulice Brožíkova, Bulharská,
Hřbitovní, Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše,
Křižíkova, Křížkovského náměstí, Luční, Lužická, Máchova, Masarykovo náměstí, Msgr. Šrámka, Nábřežní, Propojovací, Přemyslovců,
Slezská, Suvorovova, Svatopluka Čecha, Trlicova, U Jičínky, Valašská, Žižkova
pro Základní školu, Tyršova 1: ulice 28. října, 5. května, Boženy
Benešové, B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála
Bystřiny, Fibichovo náměstí, Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla,
Lesní, Lidická, Masarykovo náměstí, Myslbekova, Na Stráni, Na
Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy
sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká,
Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín – Bludovice, Kojetín.
• Děti s odloženou povinnou školní docházkou se dostaví k zápisu
do základní školy, kde jim byl odklad povolen.
• Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný
list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce).
• Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že podle školského
zákona jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce
všechny děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou 6 let věku.
• O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na
základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zapojte se do ankety!
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Město ve snaze snížit množství směsného komunálního odpadu
ukládaného na skládky a podpořit jejich separaci zvažuje možnost
pořízení individuálních shromažďovacích prostředků. Nádoby na separovaný odpad – plast a papír – a biologicky rozložitelný odpad o obsahu
zhruba 100 litrů by v případě zájmu a realizace projektu byly umístěny
přímo na pozemcích žadatelů. Popelnice by nebylo možné umisťovat
na chodníky a místní komunikace, s výjimkou svozových dnů.

Občané, kteří by uvedený záměr uvítali, se mohou zúčastnit
ankety, jež bude probíhat na webových stránkách města Nového
Jičína. Další možností je použít anketní lístek (najdete ho na této
straně dole), který po vystřihnutí a následném vyplnění lze vhodit
do boxu v Návštěvnickém centru na Masarykově náměstí 45.
Anketa bude probíhat od 1. do 31. března.

✂

✂

ANKETA

Zjišťování zájmu pro umístění nádob na tříděný a biologicky rozložitelný odpad na
pozemky žadatelů.
Přejete si lépe separovat vyprodukované odpady? Vyjádřete svůj zájem o poskytnutí barevných
nádob přímo k vašim nemovitostem.
1) Modrá nádoba na papír
2) Žlutá nádoba na plast
3) Nádoba na biologicky rozložitelný odpad

Novojičínský zpravodaj

ANO – NE*
ANO – NE*
ANO – NE*
*nehodící se škrtněte
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Město má „klikací rozpočet“

Do práce na kole 2017

Radovan Jansa, předseda odborné komise pro otevřené město

Eva Balarynová, koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21

Naše město se 1. března
zařadilo mezi obce, jež se rozhodly být otevřenější a transparentnější při uveřejňování
informací o svém rozpočtu.
Cílem je nabídnout občanům
aktuální informace o jeho
struktuře a stavu způsobem,
který umožní získat požadované údaje rychle a intuitivně.
Vybrali jsme řešení firmy
„Klikací rozpočet“ umožní občanům Internet Stream, jejíž „klikací
nahlédnout do hospodaření města. rozpočet“ svou propracovaností a uživatelskou přívětivostí plně vyhověl požadavkům zadávacích podmínek veřejné
zakázky města. Jednou z klíčových vlastností je takzvané fulltextové vyhledávání, které uživateli výrazně usnadní orientaci v rozpočtu.
Například prostým zadáním textu „veřejné osvětlení“ se zobrazí
všechny příslušné položky rozpočtu včetně doprovodných informací
popisujících přehled plateb a částku, kterou daná firma inkasovala
za vybrané období z městského rozpočtu. Údaje jsou v rozpočtu
navíc graficky znázorněny pomocí grafů zjednodušujících pochopení
jeho struktury.
On-line rozpočet našeho města i se srozumitelným návodem,
jak aplikaci používat a porozumět zobrazeným datům, najdete na
adrese rozpocet.novyjicin.cz. Tím ale letošní aktivity města na poli
moderních technologií nekončí. Plánujeme poskytovat více dat ve
strojově čitelném formátu – takzvaném Open data – a spustit aplikaci pro chytré telefony, která zjednoduší kontakt občana s městem
a úřady.
Budeme rádi nejen za vaše názory na on-line rozpočet, ale také
za další tipy a nápady, jak udělat naše město technologicky otevřenější
a transparentnější. Poslat je můžete na otevrenemesto@novy-jicin.cz.

Naše město se již potřetí připojuje
k celorepublikové kampani Do práce
na kole. Motto letošního ročníku je „Do
práce na kole jezdí profíci.“ Buďte i vy
„profíci“ a pojďte jezdit v květnu co
nejčastěji do zaměstnání na kole,
běhat, chodit či jezdit na koloběžce,
užít si to a zároveň soutěžit o zajímavé
ceny.
Podrobnější informace a registraci najdete na webu pořadatele
www.dopracenakole.cz. Registrace do soutěže pobíhá celý březen
a duben – v březnu ale za zvýhodněné ceny. Kromě startovacího
balíčku se soutěžním trikem s novým logem soutěže se v květnu
můžete těšit na podobné bonusy jako v minulých letech. V rámci
takzvané akce na triko získáte zdarma například kávu, čaj, zmrzlinu
či vstup na bazén. Pojďme šlápnout do pedálů!
Další informace budou zveřejňovány průběžně na webu města,
na facebooku cyklostezky Koleje www.facebook.com/cyklostezkanovyjicinhostasovice a na webu pořadatele www.dopracenakole.cz.

Akční plán podpoří vzdělávání
Novojičínský zpravodaj

Do druhé poloviny dospěl Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Novojičínska, který za výrazné finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu od počátku loňského roku realizuje
naše město.
Cílem projektu je zlepšit spolupráci mezi školami, kulturními
institucemi a dalšími subjekty, jež poskytují předškolní a základní
vzdělání dětem a žákům do patnácti let. Projevit by se měla ve
společném informování, vzdělávání a plánování partnerských
aktivit.
Hlavní opatření se zaměřují například na dostupnost inkluzivního
vzdělávání, čtenářskou a matematickou gramotnost a podporu
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Mezi doporučená
opatření náležejí rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj
jejich kompetencí v polytechnickém vzdělávání a kariérové vzdělávání v základních školách.
Výstupem projektu, který potrvá do konce letošního roku, bude
Strategický rámec Místního akčního plánu do roku 2023 a Akční
plán s konkrétními cíli, aktivitami, souvisejícími kroky a jejich termíny.
Základní a mateřské školy tím získají přímou možnost ovlivnit
dokumentem, který pro ně bude závazný, možnosti čerpání dotačních podpor.
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Knihovna nabírá dech
Martina Burianová, oddělení pro dospělé čtenáře
Městská knihovna děkuje všem, kteří projevili zájem o to, co se
tady po loňském říjnovém požáru událo. Dva měsíce od otevření
nabízíme aktuální informace.
Vnitřní prostory v oddělení pro dospělé čtenáře jsou uvedeny
do původního stavu a nenesou žádné známky poškození. Obnoveno bylo i zničené vybavení knihovny – veškerá výpočetní technika, koberce, žaluzie, osvětlení a některý nábytek. Přestože bylo
nutno odvézt čtrnáct tisíc knih silně zasažených sazemi a zplodinami hoření, na regálech již leží knihy jiné. Jsou to dary Městské
knihovny v Praze, Knihovny města Olomouce, skladové rezervy
naší knihovny a dary od čtenářů.
Zásadní zprávou je, že pojišťovna s konečnou platností rozhodla
o refundaci pojistné události. Knihovna bude odškodnění čerpat
na nákup knih souběžně s rozpočty v několika příštích letech.
Zdejší pracovníci se soustředí na využití finančních prostředků
k výběru a nákupu nových knih, jejich zpracování a půjčování čtenářům. Proto již knihovna nebude přijímat knižní dary starší než
dva roky od vydání. Velký dík všem za ochotu pomoci!

Činnost městské knihovny se vrací do stavu před požárem.
Foto: René Lossmann
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Kamerový systém v akci

Zápis do mateřských škol

Ilona Majorošová, tisková mluvčí

Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu

Jako významný pomocník se stále více osvědčuje stacionární
i mobilní kamerový systém zdejší městské policie. Hlídky v terénu
a obsluha kamerového systému společně takto hledali například
starší ženu, nemocného muže a malou holčičku.
Po celý rok monitorujeme centrum města, kde probíhá mnoho
akcí za účasti občanů i návštěvníků našeho města. Na veřejný pořádek tak nedohlížejí jen strážníci přímo na místě, ale i kamery. S jejich
pomocí se nám daří řešit přestupky proti veřejnému pořádku, majetku
i v dopravě.
Pořízené záznamy často slouží také k dalšímu využití Policii ČR,
jako důkazní prostředek při odhalování pachatelů trestné činnosti,
objasňování dopravních nehod a podobně. Novinkou je kamera
instalovaná ve vozidle strážníků, která snímá dění v provozu.

Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017-2018 proběhne ve čtvrtek 4. května od 8 do
16 hodin v těchto mateřských školách a jejich odloučených pracovištích zřízených městem Nový Jičín:
Mateřská škola Máj, K. Čapka 6, včetně odloučených pracovišť
Jubilejní 1, Vančurova 36 a Císařská 115 (Loučka), Mateřská škola
Sady, Revoluční 52, včetně odloučených pracovišť Smetanovy
sady 6 a Jiráskova 10, Mateřská škola Trojlístek, Máchova 62,
včetně odloučených pracovišť Komenského 78 a Beskydská 143
(Žilina), Základní škola a Mateřská škola, Jubilejní 3 – rodiče
se dostaví s dítětem pouze na odloučené pracoviště Dlouhá 56.
• K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, doklad o bydlišti
(občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce), potvrzení
lékaře o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte
a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze podle § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
• Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017–2018 dítě, jež do 31. srpna 2017 dosáhne 5 let
věku. Zápis se netýká dětí, které mateřskou školu již navštěvují.

Před halou je nová dlažba
Marie Machková, tisková mluvčí

Kamera vedle zpětného zrcátka snímá provoz ze služebního auta.
Foto: Ilona Majorošová

Soutěžili o nejlepší tlačenku
Marie Machková, tisková mluvčí
Soutěž O nejlepší jarmareční tlačenku vyhrálo Řeznictví Gold
z Mořkova. Hodnocení probíhalo šestnáctého února během masopustního jarmarku a nejchutnější zabijačkovou pochoutku vybírali
jeho návštěvníci. Do anonymního hlasování se zapojilo 216 hodnotitelů. Vítězné řeznictví získalo keramický tác v podobě plátku tlačenky.
„Do soutěže se zapojila čtyři řeznictví. Kromě vítěze také uzenářství
Gurmán Sedlnice, společnost Bivoj Opava a Řeznictví Machač z Mořkova. Všechna řeznictví mají prodejny v našem městě,“ uvedla Hana
Rolná z pořádajícího Návštěvnického centra. Vítězná tlačenka získala
68 hlasů. V minulosti občané hodnotili chuť koláčků, klobás a zelných
polévek.

Prostranství před sportovní halou změnilo svůj vzhled.
Foto: Marie Machková
Areál sportovní haly s bazénem má za sebou další etapu rekonstrukce. Z prostranství před vstupem do objektu zmizely nevzhledné betonové panely a popraskaný asfalt a prostor sjednotila nová
dlažba. Chybí už jen vysadit keře a upravit terén, k čemuž dojde
na jaře. Náklady na zmíněné práce přesáhly jeden a půl milionu
korun.
„Betonovou plochu před budovou sportovní haly jsme nahradili
zámkovou dlažbou. Opravili jsme i parkoviště a nově postavili
betonovou zídku a schodiště, které spojuje parkoviště s chodníkem
na ulici Novosady,“ řekla Olga Veverková odboru majetku, rozvoje
a investic městského úřadu.
Revitalizace sportovní haly s bazénem se začala v létě 2015,
práce probíhají po etapách. Po opravě střechy, zateplení fasády,
výměně vzduchotechniky, bazénků pro kojence a v saunách přišlo
na řadu venkovní prostranství. Modernizace objektu bude pokračovat i letos.

Vyhlásí Sportovce roku

Cenu za nejlepší tlačenku získal David Gold.
Foto: Marie Machková

Novojičínský zpravodaj

Novojičínský zpravodaj
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města a okresu Nový
Jičín za rok 2016 se uskuteční v pondělí 6. března v 18 hodin
v Beskydském divadle. Ocenění převezmou junioři, dospělí, talenty, družstva, trenér nebo cvičitel a rytíř sportu. V závěru večera
bude vyhlášen Sportovec roku, který obdrží cenu starosty města.
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Regulační plán pro centrum

Vyvěsí tibetskou vlajku

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Regulační plán městské památkové rezervace připravuje zdejší
radnice. Cílem je stanovit přesné podmínky pro využití pozemků
a umísťování, uspořádání a podobu staveb v památkově hodnotném
území města. Předpokládané náklady na zpracování plánu dosahují
785 tisíc korun. Město požádalo ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci, která může pokrýt až devadesát procent uznatelných nákladů.
„Současná územně plánovací dokumentace z roku 1995 je zastaralá
a neodpovídá aktuálním požadavkům na rozvoj dané lokality. Regulační plán je navíc oproti územnímu plánu podrobnější. Nyní ho zpracovává projektant, návrh budeme projednávat i za účasti veřejnosti.
Všemi schvalovacími procesy musí projít do 30. června 2019,“ vysvětlila vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Kateřina
Riedlová. Ministerstvo kultury ČR prohlásilo historické jádro našeho
města za městskou památkovou rezervaci 18. ledna 1967.

Na zdejší radnici desátého března zavlaje tibetská vlajka. Město
se také letos připojí k mezinárodní kampani, jež poukazuje na porušování lidských práv v této zemi. Vlajka pro Tibet je na budově městského úřadu vyvěšována pravidelně od roku 2003 jako symbolické
připomenutí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
„Letos si připomeneme 58. výročí povstání, při němž zahynulo
nejméně osmdesát tisíc Tibeťanů. Více než milion jich zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku
hladomoru,“ uvedla místostarostka Blanka Faluši. Na porušování
lidských práv v Tibetu poukazuje západní Evropa od poloviny devadesátých let. Česká republika se ke kampani připojila v roce 1996.

Lyžáček na Svinci

V Bludovicích vznikne přechod
Marie Machková, tisková mluvčí
Stavba přechodu pro chodce začne na jaře poblíž mateřské školy
v Bludovicích. Zároveň projde opravou navazující chodník. V místě, kde
jeho těleso chybí, bude dostavěno. Přechod bude bezbariérový a z obou
stran osvětlený. Radnice na to vyčlenila v rozpočtu 780 tisíc korun.
„Vyhověli jsme žádostem občanů a připravili projekt, který přispěje
ke zpomalení dopravy a bezpečnějšímu přecházení komunikace
I/57, hlavního tahu mezi Opavou a Valašským Meziříčím,“ řekl starosta
Jaroslav Dvořák.
Aby město vyhovělo požadovaným dopravním normám, musí být
komunikace v místě přecházení zúžena. „Stávající chodník na straně,
kde stojí mateřská škola, bude od silnice oddělen travnatým pásem.
Na protější straně necháme postavit chodník nový. Oba budou v blízkosti přechodu opatřeny zábradlím,“ doplnila Michaela Mrklovská
z odboru majetku, rozvoje a investic.

Montessori cesta do vesmíru
Kateřina Ondřejíková, učitelka
S tématem Vesmír se desátého února rozloučili žáci třídy Montessori B, působící v Základní škole Tyršova. Od počátku roku poznávali Mléčnou dráhu, sluneční soustavu, planety, hvězdy a komety.
Během projektů vyráběli knížečky o poznávaných planetách, naučili
se píseň Sluneční soustava, namalovali „svůj vesmír“ a povídali si
o kosmických cestách. S tématem, jež chlapcům a děvčatům přineslo
mnoho nových a zajímavých poznatků, se rozloučili výrobou raketoplánu, který si na jarní prázdniny odnesli domů.

Již tradičně se žáci druhých a třetích tříd Základní školy
Dlouhá zúčastnili výuky lyžování, takzvaného Lyžáčku. Zatímco
předešlé ročníky se potýkaly s nedostatkem sněhu, letošní lyžování bylo ve srovnání s nimi pohádkové. Děti byly rozděleny do
družstev s legračními názvy – Borůvky, Pomeranče, Citronci –
podle toho, jak lyžařské umění ovládají. Ty, které stály na lyžích
poprvé, se na malém svahu seznamovaly se základy lyžování
a jízdou v pluhu. Pokročilejší děti vylepšovaly své lyžařské
dovednosti nácvikem různých druhů oblouků na velké sjezdovce
na kopci Svinec. Během výcviku děti překonávaly nezdařené
sjezdy a pády, po nichž se ovšem dostavily tolik očekávané
úspěchy. Vychutnaly si je i paní učitelky a vychovatelka, které
mohly mít radost z dobře vykonané práce.
Text a foto: Gabriela Šustalová

Náměstí bylo plné sněhuláků
Nezvykle velké sněhové nadílky využili druhého února jednotlivci i celé rodiny z našeho města ke stavbě sněhuláků na Masarykově
náměstí. Spontánní akce, k níž vyzval ředitel městské policie Jiří Klein se svou paní na sociální síti, měla velký úspěch. Náměstí zdobilo
osmačtyřicet sněhových výtvorů. K vidění byli tradiční sněhuláci i sněhové sochy, Mimoň, kobra a mnoho dalších děl. Půvab společné
akce však před půlnocí poskvrnili tři mladíci, kteří sněhuláky zbytečně a hloupě poškodili.
Text a foto: Jiří Klein
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Vyšla kniha Generál Laudon

Strom života hledá dobrovolníky

Jaroslav Zezulčík, Muzeum Novojičínska

Novojičínský zpravodaj

Dlouho očekávaná kniha Generál Laudon
– slavný vojevůdce a pán na Bečvárech právě vyšla. Monografie uznávaných českých
historiků Pavla Běliny a Jiřího Kaše, kterou
vydalo nakladatelství Paseka, zachycuje
nejen život význačné osobnosti, nýbrž i její
stopy v našich dějinách, místopisu a umění.
Stává se tak významným příspěvkem
k letošním oslavám 300. výročí Laudonova
narození.
Ačkoliv si s Laudonovým jménem spojujeme už jen známou písničku, jeho dobrodružný příběh nabízí mnohá překvapení. Vojevůdce, působící ve
službách císařovny Marie Terezie a jejích synů Josefa II. a Leopolda
II. a budící hrůzu v řadách nepřátel, během své kariéry dosáhl nejvyšších vojenských poct. Čtenář se podiví, kolik míst v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku je s tímto válečníkem spjato. Kromě dějišť
Laudonových vítězství vzpomeňme jeho zámeckou rezidenci
Bečváry nebo Nový Jičín, kde zemřel.
Kniha je opatřena doslovem o „znovuobjevené" vzácné knihovně
generála Laudona, uložené v Žerotínském zámku v Novém
Jičíně. Nechybí ani zmínka o historickém okamžiku její prezentace
na zámku v Kuníně za účasti rodiny Loudonů v roce 2012. Všichni
její členové se u příležitosti letošních městských slavností v Novém
Jičíně setkají na zámku v Kuníně.

Dobrovolnickou službu nově zavádí mobilní hospic Strom života.
Cílem bude pomoci pozůstalým vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka. Pro tuto službu hledá Strom života dobrovolníky – zájemce
starší 16 let, zdravotně způsobilé, společenské a bez úhony. Více
informací vám rádi sdělí osobně v mobilním hospici v Kostelní ulici
71/37 nebo telefonicky, případně elektronicky u Ladislava Blahuty,
telefon 736 628 338, e-mail: blahuta@zivotastrom.cz. Získat je můžete
také v kanceláři ADRA v Sokolské ulici 9 u Jany Šnerchové, telefon
734 645 927, e-mail jana.snerchova@adra.cz.

Za tajným kódem sněžného muže

Dva maškarní bály – pro děti a následně pro dospělé – proběhly
v první polovině února v Bludovicích. Účast na nich byla více než
hojná, sál restaurace zcela zaplnili nejen místní lidé, ale i obyvatelé
jiných částí našeho města. Program pro děti připravila agentura
Bianca, dospělým hrála skupina Top Gun. Zatímco součástí dětského odpoledne bylo vyhlášení nejkrásnější masky, na večerním
„maškaráku“ mohli účastníci zkusit štěstí v tombole. Obě akce
uspořádal osadní výbor za finanční podpory města.
Text a foto: Petr Brandejs

Zuzana Rosová
Pestrý program nabídl dětem od šesti do deseti let jarní příměstský tábor, který pro ně uspořádalo Rodinné centrum Mozaika.
Během táborové hry s názvem Tajný kód sněžného muže se děti
seznámily s nejvyšší horou světa Mount Everestem a fyzicky i psychicky se připravovaly na zdolání jejího vrcholu. Během odpočinku
jsme ve výškových táborech zažili mnoho legrace, zahráli si spoustu her, poznali discgolf či jógu. Díky tajnému písmu, připravenosti
a odhodlání a po získání vstupního víza se všichni horolezci dostali
do cíle, kde je čekala nejedna zasloužená odměna.

Tajuplný Laudonův dům

Novou interaktivní hru nazvanou Tajuplný Laudonův dům uspořádalo čtrnáctého února Návštěvnické centrum. Děti v expozici
generála Laudona plnily různé úkoly, procházely zdejšími prostorami a zábavnou formou se dozvídaly informace o osobnosti maršála, od jehož narození uplynulo tři sta let. Na závěr samozřejmě
nechyběla sladká odměna. Další soutěžní výpravy za zábavou
i za poznáním proběhnou 16. května a 17. října. Pokud by školy,
školky, ale i celé rodiny měly zájem o jiné termíny, mohou si je
domluvit v Návštěvnickém centru. Text a foto: Marie Machková

Novojičínský zpravodaj

Maškarní bály si užili všichni

Salva pro generála
Marie Machková, tisková mluvčí
Vzpomínková akce ke třístému výročí narození Ernsta Gideona
von Laudona proběhla čtrnáctého února na Masarykově náměstí.
Členové klubů vojenské historie – novojičínských History klubu
a Jízdního vojska, Spolku Strážci – Guardians, a Infanterie Regiment
Leopold Josef Mária von Daun, No. 59 ze Zlatých Hor – uspořádali
malou přehlídku a na počest slavného vojevůdce vystřelili čestnou
salvu z děla a pušek.
„Byla to první letošní akce, kterou jsme si připomněli jubileum
generálova narození. Laudon však bude tématem po celý rok. Vrcholem bude zářijová Slavnost města s předvedením historické bitvy,“
prozradila vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková.

Přehlídka členů klubů vojenské historie.

Foto: Marie Machková
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Dvě stě let bryčky „Neutitscheinky“
Radek Polách a Irena Zárubová, Muzeum Novojičínska
Čtyřkolové osobní vozy – kočáry tažené koňmi – jsou poprvé zmiňovány ve 2. století našeho letopočtu u bohatých Římanů jako prostředky pro cestování. Jejich význam se uplatňuje v našich zemích
až v 15. století a pak nepřetržitě do doby, kdy je nahradila motorová
doprava. Na počátku 19. století se oblíbeným typem kočáru stala
bryčka. Jednalo se o nekrytý čtyřkolový osobní kočár se sedadlem
pro cestující, umístěným nad zadními koly, a nekrytým kozlíkem pro
kočího, jehož místo bylo nad předními koly. Později se objevily verze
se dvěma řadami sedadel a měkkou sklápěcí střechou. Bryčka byla
zavěšená na listových pružinách a tažená párem silných koní.
Inovace z vrbového proutí
Její oblibu zachytili podle cestovatele Jana Jiřího Kohla (1808
až 1854) a jeho příspěvku v kalendáři Moravia z roku 1843 hned
v prvopočátku také v Novém Jičíně. Avšak místní výrobci si nový
typ kočáru inovovali po svém. Dostatečné zdroje vrbového proutí
na blízkém Valašsku při toku řeky Bečvy nabízely možnost levného
zhotovení proutěné korby. Košatina byla lehká a pevná a v případě
poškození se dala snadno opravit.
V roce 1817 tedy v Novém Jičíně započala výroba nových typů
kočárů, které po našem městě dostaly název „Neutitscheinky“.
O jejich produkci a rozvoj se zasloužili zdejší kovář Franz Broβmann
a kolář Seibert. Cena kočáru se pohybovala okolo 40 až 48 zlatých.
Byla to svým způsobem protějšková obdoba takzvané Pařížanky,
ale na rozdíl od ní měla „Neutitscheinka“ masivnější podvozek
s velkými koly na širokých nábojích a navzájem spojené nápravy.
Velký rozchod kol a široké blatníky umožňovaly jízdu po neudržovaných cestách, což přineslo velký export „Neutitscheinek“ do
Haliče a dál na Ukrajinu a do Ruska. Při své cestě na Moravu v roce
1845 si „Neutitscheinky“ z dílny Franze Broβmanna, vystavené
na novojičínském náměstí, prohlédl arcivévoda František Karel,
otec budoucího císaře Františka Josefa I.

Reklama novojičínské firmy Wenzel Slawik z roku 1880.
Foto: Muzeum Novojičínska

Pozdější typ „Neutitscheinky“ v modelové řadě z roku 1898.
Foto: Regionální muzeum v Kopřivnici

Kresba „Neutitscheinky“ z ilustrovaného výročního alba z roku 1873.
Foto: Regionální muzeum v Kopřivnici

Bryčky na vzestupu
V našem městě se během 19. století objevilo několik výrobců
„Neutitscheinek“. Novojičínským kolářům své výrobky dodávala řada
košíkářů z okolních vesnic. Materiál k výrobě železných konstrukcí
podvozku dodávaly hutě arcivévody Karla na Těšínsku, vozové korby
obyvatelé Valašska. V šedesátých letech 19. století se v Novém Jičíně
zabývalo výrobou „Neutitscheinek“ osm kolářů, šest kovářů, šest
pletařů (košinářů), čtyři lakýrníci, tři klempíři a tři sedláři. Ročně vyrobili
až osm set bryček.
O dvacet let později patřily k významným výrobcům proslulá firma
Wenzela Slawika se sídlem na Dolnobranské ulici a také dílna Karla
Mücka. Jako kováři a sedláři se při výrobě uplatňovaly firma Johann
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„Neutitscheinky“ ve slavnostním průvodu na zdejším náměstí v roce 1891.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Berger & Sohn z Dolnobranské ulice, firma Johanna Butschera a Ignaze Dworskeho z Hornobranské ulice a Heinrich Zeisberger z Dolní
brány. Kočárové svítilny vyráběla slavná firma „Joro“ Josefa Rottera,
jejíž novodobou pokračovatelkou je společnost Varroc. Pro svou
oblibu se tento typ bryčky stal ve druhé polovině 19. století součástí
produkce slavné kopřivnické kočárovny Ignatze Schustaly. „Neutitscheinka“ prošla dalším vývojem a její vzhled podléhal měnícímu se
módnímu nazírání.
Motory versus koně
S příchodem 20. století začalo výrobců kočárů ubývat, přesto ve
městě stále ještě působily firma Heinricha Ullmanna na Mostní ulici

a dílna Wilhelma Waltera na Dolnobranské ulici. Na počátku dvacátých let minulého století zaměstnávala novojičínská „Továrna na
kočáry“ ve vlastnictví Jana Jurka na padesát dělníků. Vzhledem
k rostoucímu počtu motorových vozidel a modernizaci dopravy ztrácela firma v následujících letech svá odbytiště. Většina kočárových
firem se již dříve přeorientovala na výrobu hospodářských strojů
nebo se – tak jako firma W. Slawik v roce 1897 – dostala do konkurzu.
Ve čtyřicátých letech tradice výroby kočárů v Novém Jičíně mizí
a slavné jméno „Neutitscheinka“ upadá v zapomnění. Přesto jsou
dosud existující poslední historické kusy, slavící letos dvousté výročí
zahájení výroby, ozdobou sbírek paměťových institucí.

Velká válka v novojičínském tisku – leden a únor 1917
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv
Počátek roku 1917 se nesl v témže duchu naděje a tužeb, s jakými
skončil rok předchozí. Vojska ústředních mocností byla sice hluboko
na nepřátelském území, ale vyčerpaní a nedostatečně zásobení
vojáci jen víceméně udržovali frontové linie. Volání po míru nikdy
nebylo od začátku války tak hlasité a naléhavé. Od prvního čísla
novojičínských novin Deutsche Volkszeitung z 2. ledna 1917 se na
prvních stránkách vedle událostí na bitevních polích začal pravidelně
objevovat sloupek výmluvně nazvaný Mírová otázka.
Píseň míru, přání míru
Středobodem oslav konce roku se opět stala kavárna Heinrichshof.
Slavnost v duchu doby posloužila k dobročinnosti a četní návštěvníci,
kteří zaplnili všechny místnosti podniku, svými příspěvky značně
podpořili válečné vdovy a sirotky. Program večera zajistila pochodová
hudba místního záložního pluku a doprovodila melodický tenor a silný
bas jednoročních dobrovolníků, pánů Kowala a Mazanka.
Druhou část programu neúnavně a bez odpočinku obstarávala svým
něžným hlasem Alice Spitzová, jejíž Píseň míru měla takový ohlas, že
musela být třikrát opakována. Úderem půlnoci pohasla světla v sálech
a ke shromáždění promluvil evangelický farář Broser, který se ohlédl
za rokem 1916 a přivítal rok nový přípitkem na zdraví Jeho Výsosti
císaře Karla I. a císařovny Zity. Spolu s rozsvícením světel zapěli hosté
státní hymnu, hymnu německého císařství a vestoje vyslechli i polskou
hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła“. Společnost se v dobrém rozmaru
rozcházela až k ránu, se srdečným přáním míru v novém roce.
Císař s řádem a v uniformě
Velká očekávání vkládali občané monarchie do nového císaře
Karla I. Noviny přinesly barvitý popis jeho korunovace v Uhrách,
v knihkupectví si mohli zájemci zakoupit podobizny císařského páru.
A ve výrobě byly busty císaře, s Řádem zlatého rouna v provedení
sochaře Heinricha Kautsche a v maršálské uniformě od sochaře
Gustava Jetela. Obě byly k dostání v životní velikosti ve slonové
kosti nebo s bronzovou patinou za 100 korun.
Všechny objednávky vyřizoval úřad pro válečnou péči při ministerstvu války ve Vídni, jehož ochrannou známku kromě jmen autorů
měla nést i každá busta. Vyhotovení v mramoru nebo kovu bylo
pouze na zakázku. Pod vedením nového císaře se naplno rozběhla
vyjednávání o míru, avšak ministr zahraničních věcí Otakar Czernin
příliš úspěchů nezaznamenal.
Sbírky navzdory nedostatku
Přes nedostatek a citelné vyčerpání i nadále mezi sebou občané
vybírali příspěvky pro méně majetné nebo postižené válečnými událostmi, ať nepřítomností nebo ztrátou otců a synů, hospodářů a živitelů
rodin. Na výdej chleba a mouky byly vymezeny obvody, snižovaly
se příděly cukru, kávy, omezila se cena bot a v průmyslových městech
zvažovali zavedení válečných kuchyní. Nedostávalo se ani pryžových
saviček na kojenecké láhve, které později v omezeném množství,
po předložení potvrzení od vedoucího matriky a jen na dítě do jednoho
roku vydávaly lékárny za 60 haléřů.

Novojičínský zpravodaj

Přesto Ženský dobročinný spolek pravidelně pořádal hojně navštěvované večery s promítáním fotografií z cest ředitele chlapecké měšťanské školy Antona Bauera po severní Itálii a do oblasti Vysokých
Taur, se vstupným ve prospěch dobré věci. Komerční rada Leopold
Adler s chotí po úmrtí jejich dcery Melitty darovali 100 korun na rozdělení mezi chudé žačky a po 200 korun židovskému ženskému
spolku a židovskému dobročinnému spolku „Nächstenliebe“.
Majitel továrny na likéry Josef Herz u příležitosti svatby své dcery
poukázal 100 korun místnímu sirotčinci, ostatně jako i dříve, při
jiných významných událostech v životě své rodiny. Celých 50 korun
mezi sebou při masopustním večeru vybraly úřednice továrny na
zemědělské stroje. Sbírka byla vyhlášena i ve prospěch válečných
zajatců na Sibiři nebo na úpravu válečného hřbitova v Krakově,
posledního místa odpočinku i některých Novojičíňáků.
V sevření mrazu a smrti
Ochotu pomoci však někteří zaplatili i cenou nejvyšší. Jako například ošetřovatelka sestra Maria Lydia Wnuk z kongregace Šedých
sester, která se v Rudolfově nemocnici starala o nakažené tyfem,
nemoci však sama po pěti letech oddané práce v infekčním pavilonu
podlehla. Počátkem února pak noviny informovaly o sebevraždě
zapřahovače místního c. a k. depotu koní Serafina Urlesku původem
z Bukoviny, který si na nemocničních toaletách podřezal hrdlo kapesním nožíkem. Léčil se po průstřelu hlavy a život si pravděpodobně
vzal v záchvatu šílenství.
Největším tématem obou měsíců však bylo počasí. Mírnou a deštivou zimu prosince a počátku ledna vystřídaly vleklé tuhé mrazy až
k minus 26 stupňům, které vzhledem k nedostatku zásob uhlí hrozily
pohromou. Ještě koncem února se teplota pohybovala po ránu
okolo minus 14 stupňů. Jedinou radost z nastalé situace měli návštěvníci otevřeného kluziště, kteří na upravené ploše nedbajíce počasí
bruslili denně v hojném počtu více než celý měsíc.

Pohlednice „Bůh s námi“ s novojičínským náměstím a novým císařem.
Foto: Státní okresní archiv
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Středa 1. března v 18.30 hod. – malý sál • KONCERT SPOLEČNÁ
VĚC • Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytvářejí jedinečné souznění hráče
a nástroje.
■ Pátek 3. března v 19 hod. • Woody Allen, Ondřej Sokol: PROKLETÍ
NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA • Náhradní termín za zrušené představení
ze 17. ledna. Vyprodáno.
■ Pondělí 6. března v 18 hod. • VYHODNOCENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
SPORTOVCŮ MĚSTA A OKRESU • Distribuce vstupenek přes sportovní
kluby.
■ Úterý 7. března v 18 hod. – malý sál • KONCERT UČITELŮ ZUŠ •
Více informací v programu ZUŠ.
■ Pátek 10. března v 18 hod. • Donald Churchill: CHVILKOVÁ SLABOST
• Náhradní představení za Stará dobrá kapela. Bravurní, jímavá komedie
významného britského dramatika a herce. Režie: Petr Hruška. Hrají: Petra
Špalková, David Matásek, Sandra Černodrinská • Předplatné skupiny S.
■ Sobota 18. března ve 14 a 16.30 hod. • SLAVNOSTNÍ KONCERT •
U příležitosti 50. výročí založení sboru Ondrášek.
■ Neděle 19. března v 16 hod. – malý sál • Jakub Šafránek, Tomáš
Kočko: POHÁDKOVÁ PÍŠŤALKA ANEB KUTULULŮ DOLŮ Z BESKYD
• Vyprodáno.
■ Pátek 24. března • PODÍVANÁ 2017 • Oblastní přehlídka dětského
divadla – program na samostatných plakátech.
■ Pondělí 27. března v 19 hod. a úterý 28. března v 19 hod. • Eve Ensler:
MONOLOGY VAGÍNY • Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti a zakázané zóny, oslava ženské sexuality ve vší složitosti
a tajemnosti. Hrají: Dagmar Bláhová, Jitka Asterová a Michaela Sajlerová.
■ Pátek 31. března ve 20 hod. • Jan Vodňanský, Petr Skoumal, Jan
Borna: S ÚSMĚVY IDIOTŮ • Kabaret s písničkami legendární dvojice
a hořkovtipnými básničkovými opusy režiséra Jana Borny. • Režie: Jan
Borna a Miroslav Hanuš. Hrají: Michaela Doležalová, Veronika Lazorčáková,
Miroslav Hanuš, Pavel Tesař a další. Předplatné skupiny D.
Připravujeme:
■ Neděle 2. dubna v 18 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: MÍT A NEMÍT
(Ernest Hemingway) • Účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela (oba
alternace Lukáš Hejlík)
■ Pondělí 3. dubna v 19 hod. – malý sál • Ivan KLÁNSKÝ a Lukáš
KLÁNSKÝ • Otec a syn u jednoho klavíru. Kruh přátel hudby.
■ Úterý 4. dubna v 18 hod. • PUELLAE ET PUERI A HOSTÉ • Koncert.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY • Úterý 28. února – středa 1. března
v 17.30 hod. • Čtvrtek 9. března ve 20 hod. • Pátek 10. března
v 17.30 hod. • Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí v další kapitole.
Erotický thriller, 117 min., titulky.
■ I DVA JSOU RODINA • Středa 1. března ve 20 hod. • Čtvrtek
2. března v 17.30 hod. • Čtvrtek 23. března v 17.30 hod. • Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) v romantické komedii. 118 min., titulky.
■ LOGAN: WOLVERINE • Čtvrtek 2. března – pondělí 6. března
ve 20 hod. • Wolverine (Hugh Jackman) opět zachraňuje lidstvo. Akční,
137 min., titulky.
■ BALERÍNA • Pátek 3. března – neděle 5. března v 17.30 hod. •
Osiřelá dívka s vášní pro tanec uprchne ze sirotčince a vydává se do
Paříže splnit si svůj sen. Animovaný dobrodružný, 89 min., dabing.
■ VŠECHNO NEBO NIC • Pondělí 6. března v 17.30 hod. • Středa
15. března v 17.30 hod. • Romantický příběh dvou majitelek malého
knihkupectví a jejich životních eskapád s muži. Česká komedie,
107 min.
■ ZLATO • Úterý 7. března v 17.30 hod. • Středa 8. března ve 20 hod.
• Skutečný příběh o hledání zlatého dolu. Dobrodružný thriller, 121 min.,
titulky.
■ T2 TRAINSPOTTING • Úterý 7. března ve 20 hod. • Uplynulo dvacet
let a Mark Renton, Spud, Sick Boy a Begbie jsou zpět. Komediální drama,
109 min., titulky.
■ LA LA LAND • Středa 8. března v 17.30 hod. • Muzikál oscarového
režiséra Damiena Chazellea s Ryanem Goslingem a Emmou Stone.
Romantická komedie, 127 min., titulky.
■ MASARYK • Čtvrtek 9. března v 17.30 hod. • Pátek 10. března –
neděle 12. března ve 20 hod. • Pondělí 13. března v 17.30 hod. • Jan
Masaryk – brilantní řečník, zábavný společník a milovník života – má
i svou temnou stránku. Historický životopisný, 106 min., česky/titulky.
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■ PSÍ POSLÁNÍ • Sobota 11. března – neděle 12. března v 17.30 hod.
• Filmové zpracování oblíbené knihy W. Bruce Camerona ve snímku
režisér Lasseho Hallströma. Rodinný, 100 min., dabing.
■ LEGO® BATMAN FILM • Neděle 12. března v 15 hod. • Filmové
dobrodružství z lega – tentokrát o Batmanovi. Animovaná komedie,
104 min., dabing.
■ PATERSON • Pondělí 13. března ve 20 hod. • Novinka z dílny Jima
Jarmusche. Drama, 118 min., titulky.
■ LADISLAV ZIBURA: PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY •
Úterý 14. března v 19 hod. • Více informací v programu Městského kulturního střediska.
■ KRUHY • Středa 15. března ve 20 hod. • Samara se vrací. Horor,
102 min., titulky.
■ ROLLING STONES – OLÉ OLÉ OLÉ! • Čtvrtek 16. března
v 17.30 hod. • Unikátní dokument z loňského turné legendární kapely
napříč Jižní Amerikou. Dokument cca 107 min. + přestávka 15 min.
+ záznam koncertu cca 105 min.
■ KRÁSKA A ZVÍŘE • Pátek 17. března – neděle 19. března v 17 hod.
• Neděle 26. března v 17.30 hod. • Hraná adaptace animované
klasiky s Emmou Watson. Rodinný, 130 min., dabing.
■ KONG: OSTROV LEBEK • Pátek 17. března ve 20 hod. 3D • Neděle
19. března ve 20 hod. • Pondělí 20. března v 17.30 hod. • Tým badatelů
vstupujících do hlubin ostrova v Pacifiku netuší, že jde o území mytického
Konga. Akční dobrodružný, 118 min., titulky.
■ MLČENÍ • Filmový klub • Sobota 18. března ve 20 hod. • Snímek
oscarového režiséra Martina Scorseseho podle románu japonského spisovatele Šúsaku Endóa. Dobrodružný, historický, 161 min., titulky.
■ ROCCO • Pondělí 20. března ve 20 hod. • Rocco Siffredi je v pornografii to, co Mike Tyson v boxu nebo Mick Jagger v rock’n’rollu – žijící
legenda. Dokument, 105 min., titulky. Nepřístupné pro děti do 18 let.
■ MUZZIKANTI • Úterý 21. března – středa 22. března v 17.30 hod.
• Čtvrtek 23. března ve 20 hod. • Film plný písniček a melodií, od folklorních kořenů po mladou rockovou současnost, odehrávající se v půvabném těšínském Slezsku. Komedie, 101 min., česky.
■ LION • Úterý 21. března – středa 22. března ve 20 hod. • Chlapec
Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od domova.
O pětadvacet let později se vydává na dlouhou cestu za ztracenou rodinou v Indii. Životopisné drama, 129 min., titulky.
■ LEGO® BATMAN FILM • Pátek 24. března v 17.30 hod. • Neděle
26. března v 15 hod. • Anotace viz výše.
■ ŽIVOT • Pátek 24. března a neděle 26. března ve 20 hod. • Pondělí
27. března v 17.30 hod. • Posádka Mezinárodní vesmírné stanice se
ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských
dějin. Sci-fi thriller, 110 min., titulky.
■ SKRYTÉ ZLO • Pondělí 27. března – úterý 28. března ve 20 hod.
• Jediný způsob, jak se vyhnout kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat ji.
Horor, thriller, 96 min., titulky.
■ RANDE NASLEPO • Úterý 28. března – středa 29. března
v 17.30 hod. • Podle skutečné události. Saliya chce pracovat v luxusním hotelu,
jen nepřiznal, že nevidí. Romantická komedie, 111 min., titulky.
■ BÁBA Z LEDU • Bio senior • Středa 29. března ve 13 hod. • Nový
český film režiséra Bohdana Slámy. Komediální drama, 106 min.
■ MASARYK • Středa 29. března ve 20 hod. • Anotace viz výše.
■ ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE • Čtvrtek 30. března – pátek
31. března v 17.30 hod. • Sobota 1. dubna v 15 hod. • Sobota 1. dubna
v 17.30 hod. 3D • Neděle 2. dubna v 17.30 hod. • Šmoulové jsou zpět,
tentokrát ve zcela animovaném filmu. Animovaný, 88 min., dabing.
■ GHOST IN THE SHELL • Čtvrtek 30. března ve 20 hod. • Pátek
31. března ve 20 hod. 3D • Sobota 1. dubna – neděle 2. dubna
ve 20 hod. • Kultovní japonské anime je základním inspiračním pilířem
pro legendární trilogii Matrix. Akční sci-fi, 110 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava:
■ Pátek 3. března – neděle 18. června • DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ • Výstava oděvního textilu ze sbírek Muzea
Novojičínska. Vernisáž ve čtvrtek 2. března v 17 hod.
Akce:
■ Čtvrtek 23. března v 16.30 hod. – Trámový sál • NEJCHLAPOVATĚJŠÍ CHLAPI • Přednáška Jaromíra Vykoukala o historii československého vojenského loďstva. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–16 hod.,
sobota – zavřeno, neděle, svátky – 9–15 hod.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstava:
■ SLUNÍČKOVÝ FOKUS • Středa 1. března – středa 29. března –
výstavní síň Stará pošta • Tvorba dětí z výtvarných a keramických
kroužků. Vernisáž 1. března v 17 hod.
Akce:
■ MEXICKÝ TANEČNÍ VEČER • Pátek 10. března, v 19 hod. – SVČ
Fokus • Skvělá hudba k tanci, výborný mexický guláš a originální doprovodný program. Mexický kostým vítán. Hrají Marco Campos a T4F. Vstupenky v předprodeji v pokladně Fokusu. Cena vstupenky 160 Kč, večeře
70 Kč.
■ DÍVKA ROKU 2017 • Čtvrtek 16. března v 18 hod. – SVČ Fokus •
Slavnostní večer základního kola celostátní soutěže pro dívky od 13 do
15 let. Po korunovaci koncert poprockové kapely Hilltop. Vstupenky
v pokladně Fokusu – v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Čtvrtek 30. března od 16 do 18 hod.
– výtvarný ateliér SVČ Fokus • Pro děti i dospělé. Téma: Velikonoční
tvoření – dekorace z pilin a vaječných plat (s sebou proložky od vajec
a staré silonky). Rezervace místa na telefonu 607 586 770. Cena 100 Kč.
■ KOUZELNÁ NOC • Pátek 31. března od 16 hod. – sobota 1. dubna
do 10 hod. – SVČ Fokus • Tradiční zábavný program s přespáním ve
Fokusu. Velikonoční tvoření, zábavné hry, návštěva bazénu, diskotéka.
S sebou spacák, plyšáka, polštářek, plavky, ručník, baterku a láhev na
pití. Cena 200 Kč.
■ PALIČKOVÁNÍ VE FOKUSU • Pátky nebo středy v 15 hod. (podle
telefonické domluvy s lektorkou) – SVČ Fokus • Pro všechny zájemce
o tuto krajkářskou techniku. Bližší informace na telefonu 603 452 714.
■ KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Každý čtvrtek a pátek od
14 do 18 hod. – ateliéry SVČ Fokus • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.
Připravujeme:
■ PRUHOVANÝ PLES • Sobota 1. dubna v 19 hod. – SVČ Fokus •
Jedinečný ples pro fandy dobré zábavy, pití a jídla. Hrají a zpívají Apači.
Neformální kostým v proužku vítán. Vstupenky v předprodeji v pokladně
Fokusu – cena vstupenky 180 Kč, večeře 80 Kč.
Pozor, od 1. března nabídka letních táborů na www.fokusnj.cz!

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Středa 1. března – středa 29. března – výstavní síň Stará pošta • SLUNÍČKOVÝ FOKUS • Více informací
v programu SVČ Fokus.
■ Středa 1. března – pátek 31. března – Čajovna Archa • MIRKA
ŠIMÍČKOVÁ: MALOVANÁ ENERGIE • Malba horkým voskem.
■ Středa 1. března – pátek 31. března v hodinách pro veřejnost –
Městská knihovna • MÁ VLAST – CESTAMI PROMĚN • Svědectví
o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Akce:
■ Středa 1. března v 18 hod. – Čajovna Archa • POŽEHNÁNÍ • Dokument z Festivalu ProTibet2017 vysvětluje klášterní systém tibetského
buddhismu a měnící se role žen v něm. 104 min. Vstupné 30 Kč.
■ Čtvrtek 2. března od 17 do 21 hod. – Čajovna Archa • MAGIC: THE
GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Pátek 3. března ve 20 hod. – Klub Galerka • LONGITAL (SK) • Nové
album „Divoko“. Vstupné 110/150 Kč.
■ Sobota 4. března ve 20 hod. – Coffeemusicbar • ZAPIJEME SUCHÝ
ÚNOR • Taneční a poslechový večer – DJ‘s Local Heroes (Drum and
Bass). Jägermeister v akci za 30 Kč. Vstupné 30 Kč.
■ Pondělí 6. března v 18 hod. – Klub Galerka • JAK SE VÁM LÍBÍ –
SHAKESPEARE? • Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Středa 8. března v 18 hod. – Čajovna Archa • SLUNCE ZA MRAKY:
BOJ TIBEŤANŮ ZA SVOBODU • Projekce filmu z Festivalu ProTibet2017. Délka 79 min., vstupné 30 Kč.
■ Čtvrtek 9. března v 18 hod. – Čajovna Archa • 30,- • ZÁŘÍCÍ MĚSÍC:
LETMÉ POHLEDY KHYENTSE RINPOČHEHO • Projekce filmu z Festivalu ProTibet2017. Délka 57 min., vstupné 30 Kč.

Novojičínský zpravodaj

■ Pátek 10. a 17. března v 16 hod. – Čajovna Archa • PŘEDSTAVENÍ
HER OD ALBI • Deskohraní.
■ Pondělí 13. března – pátek 17. března – Městská knihovna • PRÁCE
S INTERNETEM • Konzultační hodina s individuálním návštěvníkem.
Rezervace osobně v oddělení pro dospělé čtenáře nebo na telefonním
čísle 556 709 840.
■ Úterý 14. března v 18 hod. – Městská knihovna • „POVÍDÁNÍ NAD
KNIHOU“ • Talkshow se spisovatelkou Markétou Harasimovou. Kapacita
míst omezena, nutnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Úterý 14. března v 19 hod. – Kino Květen • PĚŠKY MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY • Nová cestopisná show Ladislava Zibury. Vstupné 90/130 Kč.
■ Středa 15. března v 18 hod. – Čajovna Archa • TŘI MUŽI BEZ ČLUNU A DALŠÍ PŘÍBĚHY Z CEST PO HORÁCH VÝCHODNÍ EVROPY •
Cestopisná projekce Miroslava Rafaje. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 16. března v 18 hod. – Čajovna Archa • TIBET VOLÁ ZA
SVOBODU • Projekce filmu z Festivalu ProTibet2017. Délka 52 min.,
vstupné 30 Kč.
■ Pátek 17. března ve 20 hod. – MC Drago • JIŘÍ SCHMITZER • Recitál. Vstupné 180/220 Kč.
■ Sobota 18. řezna ve 20 hod. – Coffeemucicbar • EX-PLO-SI-ON
• Galerka –Astroboy a Chátra (hip-hop). Kavárna After party - DJ‘s Fidgy
a B-run, PJ Dirt, Khan, Meph (braekz, bass). Vstupné 50 Kč.
■ Úterý 21. března v 18 hod. – Městská knihovna • TAJEMSTVÍ
PYRAMID V BOSNĚ • Cestovatelská přednáška Radka Kubly. Kapacita
míst omezena, nutnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 22. března v 18 hod. – Čajovna Archa • ALTERNATIVNÍ HISTORIE • Přednáška Daniela Hermana, Pavla Valy a Jana Měsíčka s projekcí a diskuzí. Vstupné 30/50 Kč.
■ Čtvrtek 23. března v 18 hod – Čajovna Archa • 5 OCTOBER • Projekce dokumentu z filmového klubu KineDok. Délka 52 min.
■ Pátek 24. března ve 20 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & CRYSTAL MONEE HALL BAND (USA/CZ) • Jazzový koncert. Vstupné
150/180 Kč.
■ Sobota 25. března v 9 hod. – Čajovna Archa • PODBESKYDSKÝ
OKRUH • Cyklovýprava, Sraz v 9 hod. u čajovny, poté trasa Libhošť–
Příbor–Frenštát– úpatí Veřovických vrchů–Hodslavice–NJ (59 km, středně
náročná trasa).
■ Sobota 25. března v 19 hod. – Klub Galerka • HumorOva • Scénky
a skeče první stand-up comedy skupiny v Ostravě. Vstupné 60/80 Kč.
■ Úterý 28. března v 18 hod. – Městská knihovna • MARIE TEREZIE
• Přednáška lektorky a spisovatelky Dany Šimkové. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 29. března v 18 hod – Čajovna Archa • AŽ BUDOU LÉTAT
OCELOVÍ PTÁCI • Projekce filmu z Festivalu ProTibet2017. Délka
96 min., vstupné 30 Kč.
■ Čtvrtek 30. března v 18 hod. – Čajovna Archa • PLAVBA • Projekce
dokumentu z cyklu Jeden svět. Délka 55 min.
■ Pátek 31. března ve 20 hod. – MC Drago • VLTAVA • Legendární
kapela a její nová deska Čaroděj. Vstupné 130/170 Kč.
Připravujeme:
■ Sobota 1. dubna v 18 hod. – Klub Galerka • OPEN MIC • Večer pro
všechny performery! Vstupné 50/80 Kč.
■ Sobota 8. dubna ve 20 hod. – MC Drago • XAVIER BAUMAXA &
JAZZ PUNK TRIO • Speciální koncert k novému albu Idueto. Vstupné
160/200 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 7. března v 18 hod. – Beskydské divadlo •
KONCERT UČITELŮ • Veronika Machander – housle, Dušan Brus –
klavír. Vstupenky na místě před koncertem.
■ Středa 15. března od 9 do 17 hod. – hudební sál ZUŠ • OKRESNÍ
KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KYTARU
■ Sobota 18. března ve 14 a 16.30 hod. – Beskydské divadlo • SLAVNOSTNÍ KONCERT K 50. VÝROČÍ DPS ONDRÁŠEK • Předprodej
vstupenek v pokladně divadla.
■ Úterý 28. března v 17 hod. – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Připravujeme:
■ Neděle 2. dubna od 9 do 18 hod – hudební sál ZUŠ • HOUSLOVÁ
SOUTĚŽ O CENU VÁCLAVA KRŮČKA
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Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Do neděle 30. dubna – placená expozice klobouků Návštěvnického
centra • MĚSTA A OBCE NOVOJIČÍNSKA NA POHLEDNICÍCH • Ze
sbírky Ivana Bartoně.
■ Sobota 4. března – pátek 31. března – galerie Návštěvnického centra
• SEN O DAKARU • Fotografie Petra Šiguta. Vernisáž 3. března v 17 hod.
Návštěvnické centrum nabízí
• Interaktivní expozici klobouků a expozici Generál Laudon.
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Kostýmově laděné procházky městem pro školy a školní
družiny.

• Rádi vám poradíme a odpovíme na dotazy týkající se turistiky, města,
firem a služeb apod.
• Půjčovna trekových holí a disků na discolf.
• Přepážka MHD (čipové karty, jízdní řády, abonentní a rezidentní karty
k parkování).
• Prodejna klobouků a stylová kavárna.
• Bezbariérový přístup v celé budově.
Novinky
• Stolní a nástěnné kalendáře města na rok 2017 stále v prodeji za zvýhodněné ceny.
• Rozšířili jsme nabídku upomínkových předmětů ke 300. výročí narození
generála Laudona – výroční turistická známka, kniha Generál Laudon,
keramika, cínoví vojáčci, čokoládové mince.
• Pro nadcházející sezonu jsme rozšířili prodejní nabídku turistických
a cykloturistických map.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8–17 hod. • Sobota, neděle 9–16 hod.

Pozvánky
• Literární klub zve na Shakespeara
Literární klub při městské knihovně zve veřejnost v pondělí 6. března v 18 hodin do Klubu Galerka na Staré poště na premiéru literárně-hudebního pořadu Jak se vám líbí – Shakespeare? Scénář a režie
Jana Homolová, účinkují Eva Davidová, Jan Geryk, Jan Holeček,
Jana Homolová, Filip, Karel a Lenka Chobotovi, Jiří Prokeš, hudební
doprovod Marie Válková a Filip Chobot. Pořad je věnovaný životnímu
jubileu dlouholetého člena literárního klubu Jiřího Prokeše. Vstupné
50 Kč, senioři 30 Kč.
• Pamatuj! – Remember! na náměstí
Sborový happening Pamatuj! – Remember! (a nezapomeň!) se
uskuteční ve středu 8. března v 16 hodin na Masarykově náměstí.
Bude připomínkou největší masové vraždy v dějinách lidstva, která
se udála v noci z 8. na 9. března 1944 v koncentračním táboře Osvětim–Birkenau. Pěvecký sbor Ondráš, řízený Petrem Lichnovským,
přednese kromě jiných původně lidovou píseň Hatikva (Naděje), nyní
státní hymnu Izraele, dále Shema Jisrael – Vyznání víry a naši státní
hymnu. Vystoupení krátkým proslovem doplní Karel Chobot. Nový
Jičín, kde před válkou žila početná židovská menšina, se připojí
k desítkám českých měst, jež si tragédii připomenou.
• Březen – měsíc čtenářů
Několik zajímavých akcí připravila městská knihovna v březnu pro
své čtenáře i širší veřejnost. Návštěvníci budou moci zhlédnout putovní
výstavu přinášející další svědectví o zvelebování opomíjených míst
a objektů v sídlech a krajině Moravskoslezského a Olomouckého kraje,
osvojit si základy práce s internetem nebo se dále zdokonalit při individuálním školení s pracovníkem knihovny. Chybět nebudou oblíbené
kulturní a vzdělávací akce, například beseda se spisovatelkou Markétou
Harasimovou, cestopisná přednáška o pyramidách v Bosně nebo přednáška ke třístému výročí narození Marie Terezie. Podrobnosti v programu
Městského kulturního střediska nebo na www.knihovnanj.cz.
• Eso a Acoustic nabídnou čtyři akce
Na čtyři akce se můžete v březnu vypravit do dvou místních barů.
V Rocku baru Eso vystoupí ve středu 8. března ve 20 hodin kapely
Xviciousx (Belgie), Filthyminds (Brno), Black Adder (Valašské Meziříčí),
Words Of Revolt (Německo) a BFD (Horní Bečva). V pátek 17. března
ve 20 hodin tady propukne Irský večer spojený s oslavou dne svatého
Patrika a koncerty Davea Vysloužila a Acoustic Irish. V sobotu
18. března ve 20 hodin vystoupí kapely Elektrïck Mann (Valašské
Meziříčí) a LDGC (Opava) – vstupné bude 100 korun. Irský večer při
čepovaném zeleném pivu můžete prožít také v Acoustic baru – uskuteční se v pátek 17. března ve 20 hodin.
• Novojičíňák přeplul Atlantik!
Předseda sportovního oddílu Yacht Club Nový Jičín a člen zastu-
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pitelstva města Jaromír Radkovský letos v lednu překonal Atlantský
oceán. Svůj nevšední a významný sportovní výkon částečně zdokumentoval. O náročné, 26 dnů trvající a 6 000 kilometrů dlouhé
přeplavbě na desetimetrové plachetnici bude přednášet v sobotu
11. března v 18 hodin v klubu Galerka na Staré poště.
• Vyřezávané obrazy v Papíráku
Netradiční výstavu vyřezávaných obrazů si můžete prohlédnout
v nově otevřeném Papíráku Mikeš v Dobrovského ulici 35/1. Otevřena
bude od pondělí 13. března, vždy v pracovní dny od 8 do 17 hodin.
K vidění i koupi tady budou vyřezávané obrazy a pletené košíky, obojí
z papíru, velikonoční i jarní dekorace a další rukodělné výrobky.
• Škola pořádá Den otevřených dveří
Základní škola a Mateřská škola pro žáky s lehkým a středním
mentálním postižením, případně kombinovanými vadami včetně
poruch autistického spektra, působící na Dlouhé 54, zve rodiče
a veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek
16. března od 9 do 15 hodin. Zájemci spatří výtvarné práce a výrobky žáků s mentálním postižením i práci speciálních pedagogů s dětmi v malých třídních kolektivech. Více informací najdete na
www.zsdlouha54nj.cz.
• Soutěž v akrobacii na tyči ve Fokusu
Republikové finále dětské soutěže v akrobacii na tyči s názvem
Pole Princess 2017 proběhne v sobotu 25. března od 10 do
18 hodin ve Středisku volného času Fokus. Své síly v ní změří začátečníci i pokročilí, rozdělení do několika věkových kategorií. Kromě
jednotlivců se poprvé představí také dvojice. Vstupenky lze získat
v předprodeji na info@poledancestudio.cz za 150 korun pro dospělé
a za 100 korun pro děti. Vstupné na místě bude 200 korun pro dospělé
a 150 korun pro děti. Bližší informace sdělí Eva Pernická na telefonu
776 110 555.

Novojičínský zpravodaj
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Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy, příznivce
a širokou veřejnost ve středu
8. března v 16 hodin na Masarykovo náměstí na sborový happening Remember! – Pamatuj! (viz
rubrika Pozvánky na straně 12) a následně na setkání se členy
sboru na baště městského opevnění. Ve čtvrtek 9. března
v 16 hodin se v malém sále Beskydského divadla koná tradiční
výroční členská schůze s nezbytnou účastí všech členů Klubu.
V klubových místnostech na baště městského opevnění na ulici
Gen. Hlaďo se ve čtvrtek 30. března v 16 hodin uskuteční přednáška Iva Bartečky s názvem Dobrodružství s obrazy. Pozvání
do soukromých sbírek.

Hotel Praha patřil Plesu města

Sport
Horolezci opět na stěně
Gerhard Kapusta, předseda horolezeckého oddílu
Novojičínské kolo pátého ročníku takzvané Valašské boulderové tour
„Vamos!“ proběhlo jednadvacátého ledna na umělé lezecké stěně
místního horolezeckého oddílu na Riegrově ulici. Poměřit své schopnosti v lezení na obtížnost přijelo třiadvacet mužů a osm žen. Členové
oddílu Kailás pro ně připravili deset soutěžních tras. Vylézt všechny
se podařilo několika borcům, a proto o konečném pořadí rozhodoval
počet pokusů. V kategorii „profíci“ zvítězil Štěpán Volf s 10 topy,
„pohodářům“ vévodil Martin Hapala se 6 topy a mezi ženami byla
nejlepší Vanda Štůsková se 7 topy.

Bruslení baví děti i dospělé
Markéta Brožová
Víkendové kurzy bruslení pro děti stihly v letošní lední sezoně na
zimním stadionu vyškolit více než dvě stě malých bruslařů. Od září do
konce března se vždy v sobotu dopoledne trenéři místního hokejového
klubu a klubu krasobruslení věnují dětem od čtyř do dvanácti let, které
s odbornou instruktáží zkoušejí své první kroky na ledě.
Děti se v základních kurzech učí bezpečně spadnout, vstát, rozjet
i brzdit a hlavně se přestat ledu bát. V následných pokračovacích kurzech už je čas i na pokročilejší prvky. Děti bruslení nejen baví, ale je
pro ně také skvělou volnočasovou aktivitou, protože otužuje, posiluje
nohy, rozvíjí rovnováhu a koordinaci.
Celou sezonu běží také pondělní večerní lekce krasobruslení pro
dospělé. Na ledě se scházejí veselí nadšenci, kteří se k bruslení v dětství
nedostali, ale teď se to rozhodli dohnat. Pokroky v jejich výkonech
jsou rovněž překvapivé, což dokazuje, že na bruslení není nikdy pozdě.

Příjemné prostředí i atmosféra, dobrá zábava a skvělé jídlo –
takový byl Reprezentační ples města, který se uskutečnil poslední
lednový pátek v kavárně Hotelu Praha. K tanci hrála hudební skupina Kvatro z Ostravy, hlavním hostem byla zpěvačka Markéta
Konvičková. Plesoví hosté zhlédli ukázku standardních tanců,
latinskoamerické tance předvedli Marek Dědík s partnerkou Terezou Stařičnou. Večerem provázel Miroslav Gillar.
Text Iva Pollaková, foto Václav Herold

Jógu představil indický mistr

První krůčky na bruslích letos udělalo přes dvě stě dětí. Foto: Martin Swiech

Slibné vyhlídky discgolfistů
Petr Masník, Moravian Gators

Po šestadvaceti letech zavítal do Nového Jičína indický mistr
Višvaguru Mahámandaléšvar Paramhans Svámí Mahéšvaránanda, autor celosvětově rozšířeného systému Jóga v denním
životě. Na svém turné po severní Moravě uspořádal na konci
ledna v zaplněné aule Střední odborné školy Educa přednášku
o tom, co je jóga. Výklad spojený s praktickými ukázkami cvičení
se setkal s velkým ohlasem a stal se inspirací pro využívání
jógových technik v našem běžném životě.
Text a foto: Věra Demlová

Novojičínský zpravodaj

Discgolfová sezona pozvolna startuje. Jedenáctého února se
v Moravském Krumlově uskutečnil první větší turnaj letošního roku,
na kterém měl novojičínský klub Moravian Gators pouze jednoho
zástupce. Ale na dalších turnajích už nás bude určitě více.
Tento rok to z pohledu našeho klubu bude velké! Kryštof a Přemysl
Novákovi v kategorii Open, Eliška Bártková v kategorii Women a v kategorii Junior dokonce čtyři naši členové – Bohdan Bílek, Jakub Knápek,
Radek Dostál a Šimon Galia – se zúčastní mistrovství světa týmů v discgolfu. Tento jedinečný turnaj bude probíhat od 23. do 26. srpna v Colchesteru ve Velké Británii. Šampionát se uskuteční podruhé v historii
a poprvé na evropském kontinentu. Naši členové mají skvělou příležitost
být přímo u toho. Věřme, že jim to vyjde.
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Placená inzerce

NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ,
OSOBNÍ PŘÍSTUP A K TOMU:
• výkup Vaší nemovitosti za hotové
• prodej za nejvyšší možnou cenu
na trhu
• řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ I DRAŽEB
• zajištění stěhování a vyklízení
nemovitostí
• žádné skryté poplatky, žádné
běhání po úřadech
• nezávazná KONZULTACE a tržní
ocenění ZDARMA
tel.: 605 054 450, 774 001 959
e-mail: office@rkkostka.cz,
www.rkkostka.cz
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Solná jeskyně Siesta
Nový Jičín

Přijďte si vychutnat ozdrav‐
ný relaxační pobyt ve výji‐
mečném mikroklima díky soli
z Mrtvého moře, relaxační a deto‐
xikační odpočinek na infralehátku a nabídku výjimeč‐
ných produktů pro imunitu a očištění těla. Nabídka
zdravotních matrací s vnitřním systémem vzducho‐
vých kapilár.
Rezervace na telefonu: 604 942 765,
www.solna‐jeskyne‐siesta‐novy‐jicin.webnode.cz.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

SEŘ IZ OVAČ
Nabízíme: 22 000–26 000 Kč, závodní stravování,
příspěvky na sport, kulturu a volný čas, penzijní
připojištění a další beneﬁty.

Máte zájem o práci
vonící kávou?
Zašlete svůj životopis na
Aneta.Cigankova@JDEcoffee.com
nebo na Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s. r. o.,
Sokolská 582,
757 01 Valašské Meziříčí.
Pro více informací volejte 734 422 272.

Novojičínský zpravodaj
Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce
tel.: 545 240 117
mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Fotosoutěž čtenářů – 71. kolo
Jak je v posledních letech už obvyklé,
bývá v zimě u nás sněhu jen sporadicky.
Není proto divu, že zejména únorový
sněhový příděl nemohli přispěvatelé do
naší fotosoutěže ignorovat. Až na dva
starší snímky byly všechny „sněhové“.
1. místo patří Petru Lenartovi za vskutku idylickou zimní náladu při Žerotínském zámku.
2. místo získává Martina Derková za
snímek žilinské dominanty, věže
kostela svatého Mikuláše, rovněž
v zimním hávu.
3. místo obdržel snímek Jitky Szolnokyové, dokládající, jaká společnost
byla letos v únoru k vidění na lavičkách našeho náměstí.
Pavel Wessely

1. místo: Petr Lenart

2. místo: Martina Derková
Pozor, nepřehlédněte!
Vážení čtenáři Novojičínského zpravodaje, po několika letech
trvání čtenářské fotosoutěže přicházíme s mírnou obměnou pravidel. Stále usilujeme o zajímavé a neobvyklé záběry z našeho
města, z jeho historického centra, místních částí i zdejší přírody.
Každý měsíc budou hodnotitelé vybírat tři nejzdařilejší fotografie,
a ty budou v měsíčníku otištěny. Změna nastává v přidělování
dárků, které se během dlouhých let, kdy fotosoutěž probíhá,
začaly opakovat. Na konci prosince z nejúspěšnějších autorů
vybereme pět, kteří v průběhu celého roku pořídili nejnápaditější
a nejoriginálnější snímek. Ti pak získají odměnu.
Hodně štěstí v novém roce a úspěchů při pořizování aktuálních
a neokoukaných záběrů Nového Jičína vám přeje redakce Novojičínského zpravodaje.

3. místo: Jitka Szolnokyová
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 hodnotitelé
určení redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze
jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 19. března ve 12 hodin.
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