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Stela Demová je novojičínskou Dívkou roku 2017
Deset finalistek usilovalo šestnáctého března ve Středisku volného času Fokus o titul Dívka roku 2017 Nový Jičín. Cesta
k úspěchu byla náročná. Ve velkém sále, který při slavnostním galavečeru zaplnily tři stovky diváků, na soutěžící čekaly
módní přehlídka, aerobic, rozhovor s moderátorem, test znalostí a volná disciplína. Korunku pro vítězku si nasadila čtrnáctiletá
Stela Demová ze Starojické Lhoty, jež získala nejvíce lajků i ve facebookovém hlasování diváků o Dívce sympatie. Do
moravského finále, které proběhne v sobotu 8. dubna v 16 hodin opět ve Fokusu, společně s ní postoupily další dívky
v pořadí – Sára Bílková z Horní Bečvy, Tereza Matýsková z Frýdku-Místku a Melanie Mondeková ze Šenova u Nového Jičína.
Text Martin Jakůbek, foto Lenka Malinová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Nový Jičín opět zažil víkend „nabitý“
akcemi. Ondrášek slavil padesátiny,
prvoligoví basketbalisté hráli důležitý
zápas o záchranu a kuželkáři pořádali
druhý ročník turnaje mládeže. Sice není
pro mě časově jednoduché všechny
akce navštívit a být na ně připraven, na
druhou stranu mě moc těší úspěchy
„Novojičíňáků“ ve všech oblastech. Aby
ovšem tyto výsledky přicházely, je nutné, aby kluby či spolky měly
finanční zázemí. A troufnu si říci, že město Nový Jičín je velmi štědrý
podporovatel spolkového života.
Letos rozdělujeme z dotací 14 milionů korun do sportu (mimo náklady na provoz zimního stadionu a sportovní haly s bazénem), 4,9 milionu
do sociální oblasti, 1 milion do kultury (mimo provozní náklady Beskydského divadla a Městského kulturního střediska), 600 tisíc do
volnočasových aktivit. Celkem tedy 20,5 milionu. Když jsme v roce
2010 nastupovali, pohybovala se tato suma každoročně do 10 milionů.
Nyní je to dvojnásobek. Jsem rád, že jsme v roce 2012 udělali strategické rozhodnutí a 60 procent financí získaných z „hazardu“ rozdělili
do dotačních programů. A v roce 2017 je to již 100 procent.
Zastavím se u sportu. Devadesát procent měst v Česku na něj
dává nižší sumy, dokonce i několik měst statutárních. Program Sport
je rozdělen do čtyř podprogramů: A – podpora jednorázových sportovních akcí, alokace 200 tisíc korun; B – podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže, alokace 5 milionů; C – podpora sportovní činnosti
sportovců nad 20 let, alokace 2,8 milionu; D – podpora provozu,
údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení, alokace 6 milionů.
Čtrnáct milionů je nejvyšší suma na sport v historii – pokud nepočítám rok 2010, kdy město bylo hlavním sponzorem basketbalu –
a 5 milionů korun na mládež je také nejvyšší částka. Sportování dětí
je naše jasná priorita. Zde jsou příklady rozdělených peněz na mládežnický sport: hokej 1,4 milionu, volejbal 698 tisíc, Klub vodních
sportů Laguna 686 tisíc, fotbal 644 tisíce, basketbal 434 tisíce, Plavecký klub 309 tisíc, tenis 163 tisíce či házená 147 tisíc korun. Celkem
bylo uspokojeno 17 klubů.
Ani podpora sportovců nad 20 let, včetně vrcholových, není zanedbatelná. Zde si však myslíme, že je nutný finanční podíl sponzorů.
Částka 2,8 milionu korun byla rozdělena takto: fotbal 635 tisíc, hokej
509 tisíc, basketbal 438 tisíc, stolní tenis 182 tisíce (v případě postupu
do druhé nejvyšší soutěže dalších 500 tisíc), KVS Laguna 135 tisíc,
volejbal 112 tisíc. Celkem bylo uspokojeno 18 klubů. V podprogramu
D je alokováno 5 milionů pro TJ Nový Jičín na zajištění provozuschopnosti sportovišť v jejím majetku – haly ABC, fotbalového stadionu, kurtů, budovy v ulici Msgr. Šrámka atd.
Navíc je velmi pravděpodobné, že během roku budou přicházet
individuální žádosti na dofinancování činnosti některých klubů. Loni
jsme například podpořili LK Svinec (zakoupení rolby) či TJ Nový
Jičín (výměna oken na Msgr. Šrámka). Abychom jasně věděli, ze
které finanční kapitoly tyto žádosti případně podpoříme, rozhodli
jsme se v rámci dalšího transparentního kroku – tzv. „rozklikávacího
rozpočtu“ – zřídit od letošního července kolonku „rezervní fond“.
Tento fond sice již existuje, ale s nulovou sumou. Uspořené finance
z elektronických aukcí a dotací se ihned zapojují do rozpočtu a jen
na konci roku se objeví konečný výsledek hospodaření. V roce 2016
to bylo plus 68 milionů korun. Od letošního března se každý může
díky „rozklikávacímu rozpočtu“ podívat, jak hospodaříme. Od července navíc uvidí, jaké jsou úspory.
Vážení spoluobčané, ještě se krátce vrátím k minulému Slovu starosty. Zde jsem avizoval, že výstavba bytových domů na ulici Dolní
brána začne již letos. Bohužel, jedna z opozičních stran, které
jednoznačně nejde o rozvoj města, na posledním jednání zastupitelstva města opět „sehrála divadlo“. Záměr se o něco zdrží, ale do
komunálních voleb v příštím roce bude projekt připraven.
Jaroslav Dvořák
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Ocenění pro strážníky roku

Dva strážníky ocenila rada města na svém zasedání patnáctého
března jako nejlepší zaměstnance městské policie za uplynulý
rok. Směnový strážník Patrik Kučerík kromě vzorného plnění služebních povinností v terénu i při preventivních činnostech stmeluje
kolektiv svým pozitivním myšlením a dobrou náladou. Jeho kolega
z jiné směny Libor Trnka dosahuje v práci trvale nadprůměrných
výsledků. Oba tak významně přispívají k dobrému jménu zdejší
městské policie. Na snímku starosta Jaroslav Dvořák předává
ocenění Liboru Trnkovi.
Text Jiří Klein, foto archiv městské policie

Radní jmenovali ředitele škol
Marie Machková, tisková mluvčí
Na základě výsledků konkurzního řízení rada města jmenovala
Ladislava Grófa ze Životic u Nového Jičína ředitelem Mateřské
a základní školy Jubilejní 3. Do funkce nastoupí letos 1. srpna.
Ředitelkou Základní školy Komenského 66 se s účinností
od 1. června stala Jitka Hanzelková z Hodslavic.

Hodina Země i v našem městě
Marie Machková, tisková mluvčí
Centrum města se pětadvacátého března večer na šedesát
minut zahalilo do tmy. Nový Jičín se i letos připojil k mezinárodní
kampani Hodina Země. V rámci celosvětového happeningu v době
od 20.30 do 21.30 hodin zhasly reflektory osvětlující farní kostel,
radniční věž i Beskydské divadlo. Potemněla také středová plocha
náměstí, podloubí a ulice zůstaly z bezpečnostních důvodů osvětlené.
„Symbolickým gestem chceme dát najevo, že věnujeme pozornost ochraně životního prostředí a klimatu,“ uvedl místostarosta
Ondřej Syrovátka. Město však nezůstává jen u symbolických kroků.
„Zateplováním snižujeme energetickou náročnost budov, finančně
podporujeme výměnu starých domácích kotlů v Kojetíně za ekologické zdroje vytápění a přispíváme na budování domovních čistíren odpadních vod v místních částech, kde není splašková
kanalizace,“ doplnil Syrovátka.
Radnice také vytváří podmínky pro bezpečný provoz ekologické
cyklistické dopravy a pořádá pro školáky soutěže v třídění odpadu.
Občané rovněž dostávají tašky na tříděný odpad a papírové boxy
na baterie.

Novojičínský zpravodaj
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U mateřinky vznikne parkoviště

Očkování psů proti vzteklině

Marie Machková, tisková mluvčí

Naděžda Davidová, odbor životního prostředí

Parkoviště pro třináct aut vznikne u Mateřské školy Sady v Revoluční ulici. Na úzké příjezdové cestě bude zároveň vytvořen dvanáctimetrový záliv, aby se protijedoucí vozidla mohla vzájemně vyhnout.
Stavební práce budou probíhat o letních prázdninách, kdy bude
školka zavřená. Předpokládané náklady činí osm set tisíc korun.
„Školka je v okrajové části města a mnoho rodičů do ní vozí své
děti auty. Protože je tam jen malá odstavná plocha, stavějí vozy
podél silnice. Ta je ale široká necelé čtyři metry, a mezi přijíždějícími
a odjíždějícími auty vznikají kolizní situace,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic.
Právě kvůli nedostatečné šíři cesty nechá město přibližně v její
půli vybudovat výhybnu. „V tomto úseku se komunikace o více než
dva metry rozšíří, aby si protijedoucí řidiči mohli dát přednost a bezpečně se minout,“ doplnila Mrklovská.

Očkování psů proti vzteklině proběhne v našem městě a místních
částech v následujících termínech a místech: Pátek 21. dubna –
15.30–15.45 (Nábřežní ul., parčík), 16.00–16.15 (Fibichovo náměstí),
16.30–16.45 (křižovatka Palackého, Dlouhá), pondělí 24. dubna –
15.30–16.00 (Loučka – před restaurací Koruna), 16.00–16.30 (Loučka
– U chovatelů), 16.45–17.00 (Kojetín – u hospody/knihovny), čtvrtek
27. dubna – 16.00–17.00 (Žilina – před restaurací U Mola),
17.15–17.45 (Bludovice – u zastávky u čerpací stanice), pondělí
15. května – 16.00–16.30 (Straník – u stadionu), 16.35–17.00 (Straník
– u hasičské zbrojnice).

Svoz odpadů v našem městě
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Upozorňujeme občany, že svoz biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen v pondělí 10. dubna. Před tímto termínem budou
do stávajících lokalit umístěny kontejnery.
Svoz směsného komunálního odpadu bude v období velikonočních
svátků probíhat s drobnými změnami. Důvodem je omezení provozní
doby skládky. V případě, že nádoba nebude ve svozový den
17. dubna vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění.

Město nominuje lípu z Kojetína
Novojičínský zpravodaj
V anketě o novojičínský Strom roku zvítězila Památná lípa v Kojetíně, jež získala 63 z celkových 149 hlasů. Druhé místo obsadil Tisíciletý tis v Žilině (45 hlasů) a třetí Dub nad žulovou deskou „Smetanovy
sady“ (41 hlas).
„Děkujeme všem, kteří v anketě hlasovali. Památnou lípu v dubnu
přihlásíme do celostátní soutěže Nadace partnerství Strom roku
2017 a budeme doufat, že ji odborníci vyberou mezi dvanáct finalistů. Její šance na úspěch se zvýší, pokud najdeme zajímavý příběh, který je s ní spojen. Kdo nějaký zná, může ho poslat na e-mail
zdrave.mesto.nj@gmail.com,“ vyzývá místostarosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka.
Lípa v Kojetíně byla vyhlášena památným stromem v roce 1996.
S předpokládaným stářím 500 let je pravděpodobně nejstarší lípou
v bývalém okrese Nový Jičín. Její kmen je vykotlaný a má obvod
525 cm. Původní koruna již neexistuje, ale po obvodu vyrůstají velmi
vitální výmladky o síle až 30 centimetrů, které tvoří druhotnou korunu.

Přijďte oslavit Den Země!
Novojičínský zpravodaj
Oslava světového Dne Země se v našem městě uskuteční v pátek
21. dubna na Masarykově náměstí. Program bude od 9 do 12 hodin
určen mateřským a základním školám a od 13 do 16 hodin široké
veřejnosti. Nejen děti se mohou těšit na ukázku vozů Technických
služeb, informace o třídění a recyklaci odpadů, soutěže a další doprovodný program včetně řemeslného jarmarku. Podrobnější informace
se dozvíte na www.novyjicin.cz nebo www.fokusnj.cz.

Velká ekosoutěž je opět tady
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín, Středisko volného času Fokus a Technické služby
pořádají osmý ročník Velké ekosoutěže 2017 pro žáky základních
škol, spočívající ve zpětném odběru nefunkčních elektrospotřebičů.
Dosloužil váš domácí elektrospotřebič? Kalkulačka, rádio, discman,
mobil, varná konvice, fén, žehlička…? Rozhodně nepatří do kontejneru
na směsný komunální odpad! Předejte ho svým dětem, vnukům, neteřím a synovcům, aby se mohli zapojit do jedinečné soutěže o hodnotné
ceny tím, že nefunkční elektrospotřebiče přinesou do své školy. Soutěž
bude probíhat do 17. května, kdy se uskuteční poslední svoz.
Nejlepší třída každé soutěžící školy obdrží tři tisíce korun, oceněny
budou i kolektivy na druhých a třetích místech.

Vily: škola, hotel, wellness...

Ukliďme Nový Jičín 2017
Ondřej Syrovátka, místostarosta a politik Zdravého města
Pro letošní dobrovolnický úklid v rámci kampaně Ukliďme svět/Ukliďme Česko jsme na návrh Evy Hradilové vybrali takzvané „tropické
údolí“ mezi VOP Bludovice a Čerťákem. Sejdeme se v sobotu 8. dubna
v 9 hodin na autobusové zastávce Nový Jičín, Bludovice, závod.
Zkrášlíme okolí bývalého zdravotního střediska a budoucího psího
útulku a vydáme se malebným údolím kolem Kojetínského potoka
k Čerťáku. Po úklidu okolí vodní nádrže bude následovat společný
piknik, který zde pro vás přichystáme. Doporučujeme vzít si oblečení,
které snese drobné znečištění, a pevnou obuv. Pytle na odpad i rukavice zajistíme. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi. Registrovat se
můžete na http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/.
Na místo začátku úklidu nejede žádný ranní autobus, a proto jako
alternativu nabízíme sraz v 8.30 hodin na začátku cyklostezky do
Hostašovic a dopravu k VOP na kolech. Pokud nás oslovíte alespoň
den předem na e-mailu zdrave.mesto.nj@gmail.com, zajistíme vám
z Nového Jičína do Bludovic odvoz.

Novojičínský zpravodaj

Devět návrhů na možné využití Hücklových vil představila veřejnosti výstava, která v březnu probíhala v přízemí radnice. Studenti
Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně spatřují
v zanedbaných památkově chráněných budovách například
budoucí společenský sál, pobočku univerzity s laboratořemi a botanickou zahradou, zdravotnické zařízení, hotel, wellness centrum
s bazénem nebo hudební školu. „Nepřinášíme návod, jak Hücklovy
vily revitalizovat a dát jim novou funkci. Prověřovali jsme možnosti
prostorové, společenské, ekonomické a další,“ řekla o vystavených
studiích Helena Zemánková, pod jejímž vedením studenti pracovali.
Text a foto: Marie Machková
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Nové služby městské knihovny

Terasa divadla je v opravě

Renáta Domoráková, vedoucí

Marie Machková, tisková mluvčí

S cílem zvýšit uživatelský komfort svých čtenářů a návštěvníků
uvedla městská knihovna na svém webu www.knihovnanj.cz do
provozu nový katalog Carmen – jednoduchý vyhledávač, který přináší
informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech, jež má
knihovna ve svém fondu.
Mezi hlavní vlastnosti katalogu patří například možnost hodnocení
dokumentů pomocí hvězdiček a jejich celorepublikové sdílení, vytváření uživatelských recenzí – slovních hodnocení dokumentů i samotných recenzí (oblíbené/neoblíbené), uložení designu (barev, panelů)
konkrétního uživatele bez ohledu na počítač. Carmen funguje současně se stávajícím on-line katalogem, lze proto pracovat s oběma!
V návaznosti na nový katalog zahajuje městská knihovna ve spolupráci s portálem eReading on-line půjčování elektronických knih.
Čtenáři tak budou mít přístup k vybraným titulům ze současné produkce českých nakladatelů. Registrovaní čtenáři mohou tuto službu
využívat zdarma, platí ji za ně knihovna.
E-knihy lze číst na čtečkách eReading, na telefonech a tabletech
s operačním systémem Android a iOS pomocí aplikace
eReading.cz. E-knihy jsou dostupné z nového on-line katalogu
Carmen. Návod a pravidla půjčování elektronických knih získáte
v informačních letácích na webu knihovny nebo přímo u jejích pracovníků.
Instalaci moderního softwaru umožnila výměna zastaralého hardwarového vybavení, jež knihovna pořídila díky účelové dotaci Ministerstva kultury ČR a vstřícnosti města Nového Jičína jako zřizovatele.

Rozsáhlou opravou prochází terasa Beskydského divadla. Prostor
je třeba zbavit vlhkosti a zídku, která tvoří zábradlí, strhnout a nahradit
balustrádou. Terasa bude mít i novou dlažbu. Rekonstrukce potrvá
do pátého května a měla by přijít na 835 tisíc korun.
„Zděná konstrukce divadelní terasy je zatížena zvýšenou vlhkostí.
Je to důsledek rekonstrukce divadla z počátku osmdesátých let
minulého století, kdy k historické budově v téměř původní podobě
přibyla tvarově velmi kontrastní moderní přístavba. Na terase bude
po provedení sanačních prací položena nová dlažba s odvodněním,“
objasnil vedoucí odboru majetku, rozvoje a investic Vladimír Bartoň.
Ve snaze potlačit prvky přístavby v bezprostřední blízkosti neoklasicistní původní budovy, navrhli architekti nahradit zděné zábradlí
na terase balustrádou. Obvodové zdivo pod terasou bude obloženo
pískovcovými deskami.

Úpravy terasy jsou v plném proudu.

Foto: Marie Machková

Ministrův koncert pro kostel
Jaroslav Perútka, předseda osadního výboru

Katalog Carmen je jednoduchý, přitom velmi praktický.
Foto: René Lossmann

Certifikát pro Domov Duha
Dana Jančálková, ředitelka
Certifikát pracoviště bazální stimulace získal zdejší Domov Duha.
Osvědčení garantovanému Mezinárodní asociací bazální stimulace
předcházela úspěšná supervize za účasti Karolíny Maloň Friedlové,
jediné certifikované lektorky v Česku.
Bazální stimulace podporuje lidské vnímání. Navozuje pocit jistoty
a bezpečí, vede k uvědomění si polohy vlastního těla a pohybu. Zmíněného účinku lze dosáhnout masáží – zklidňující, povzbuzující nebo
stimulující dýchání – případně polohovacími a pohybovými technikami, například s využitím houpaček.
Od roku 2014 je tato metoda součástí každodenní práce Domova
Duha. V zemích Evropské unie patří k uznávaným a hojně využívaným
postupům v ošetřovatelství. Pro lidi s jakýmkoliv tělesným nebo
duševním postižením včetně demence, představuje neodmyslitelnou
součást jejich života.
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Interiér kostela svatého Mikuláše v Žilině. Foto: Jaroslav Perútka
Opravy a restaurátorské práce probíhají v kostele svatého Mikuláše v městské části Žilina. Mnoho je již hotovo, ale velká část
prací je stále před námi. V plánu jsou opravy bočních oltářů a další
práce.
Právě na pokrytí části nákladů na restaurátorský zásah probíhá
sbírka. V její prospěch proběhne v kostele svatého Mikuláše benefiční koncert ministra zemědělství Mariana Jurečky. Se svými
hudebními přáteli zde vystoupí v sobotu 22. dubna v 18 hodin.
Zveme všechny, kteří si nechtějí nechat ujít krásný kulturní zážitek
a zároveň by rádi přispěli na dobrou věc.
Mimo to si lze objednat věrnou zmenšeninu zvonu, zavěšeného
ve věži žilinského kostela. Bližší informace o probíhající sbírce
a možnosti objednání zvonku najdete na www.zilinanj.cz.

Novojičínský zpravodaj

Duben 2017

Kojicí polštáře nabízejí úlevu
Radka Miloševská, tisková mluvčí nemocnice

Třeťáci se proháněli na lyžích

Čtyři kojicí polštáře pořídilo dětské a novorozenecké oddělení
zdejší nemocnice. Cílem je podpořit úspěšné kojení, které v prvních
dnech po porodu výrazně ovlivňuje psychickou pohodu novorozených dětí, stejně jako psychiku a zdraví novopečených maminek.
„Kojicí polštáře lze využívat v různých polohách vsedě i vleže,
dokonce i při kojení dvojčat. Maminka nemusí držet dítě v náručí,
ale jednoduše je položí do ergonomického polštáře, který dítě podepře,“ vysvětluje lékařka novorozeneckého a dětského oddělení Eva
Opletalová. Velkou úlevu představují kojicí polštáře také pro maminky
po císařském řezu, které ocení menší tlak na břicho a jizvu.

Rút nabízí tvořivá odpoledne
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Novou službu pro lidi s duševním onemocněním zavádí Sociální
rehabilitace Rút, kterou v našem městě provozuje Slezská diakonie.
Tvořivá odpoledne dávají klientům možnost setkávat se, sdílet své
problémy a přitom tvořit a být užitečný. Jedná se o skupinová setkání
nejvýše pěti lidí, kteří se budou scházet každý čtvrtek od 14 do
16 hodin. Zájemci se mohou obrátit na vedoucí střediska Gabrielu
Lhotskou, telefon 734 366 561, nebo na sociálního pracovníka Víta
Rašku, telefon 739 525 375.

Ovládli jazykovou soutěž
Jitka Plešková, učitelka
Žáci Základní školy Tyršova navázali na loňské úspěchy a v okresním
kole soutěže v německé konverzaci ovládli tři kategorie. V nich zvítězily
Jana Schovánková ze šestého, Pavlína Merhoutová ze sedmého
a Markéta Indráková z osmého ročníku, sedmák Ondřej Knesl obsadil
ve své kategorii druhé místo. Markéta, jež v tomto školním roce
nenašla přemožitele ani v náročné konverzační soutěži ve Šternberku,
navíc postoupila do krajského kola. Úspěchy němčinářů jsou krásným
dárkem ke třicátému výročí zahájení jazykové výuky v jejich škole.

O celý týden si třeťáci ze Základní školy Komenského 66 díky
lyžáčku prodloužili jarní prázdniny. Na Svinci lyžovali každé dopoledne. Ač bylo všude kolem jarní počasí, sněhu bylo na svahu
dost a dost. Ani déšť nikoho neodradil. Všichni pokořili velkou
sjezdovku, a měli z toho radost. Kdo s námi byl už loni, proháněl
se bravurní lyžařskou technikou nahoru a dolů, pokoušel se o carving a jiné speciální oblouky. Závěrečný slalom byl vítaným zpestřením náročného týdne.
Text a foto: Iva Bártová

Děti se učily první pomoci
Ivana Zelenková, učitelka
O základech první pomoci si se žáky pátého ročníku Základní školy
Tyršova přišli do výuky přírodovědy povídat Marie Jurošková a záchranář Ladislav Janura. Dětem nejprve předvedli vybavení lékárničky
a připomněli důležitá telefonní čísla první pomoci.
Potom je záchranář zábavnou formou poučil, jak si počínat v situacích ohrožujících lidské zdraví – jak ošetřit různé druhy krvácení, jak
vypadá nejjednodušší přesun zraněného, předvedl dětem umělé
dýchání z úst do úst a ukázal, jak uvést zraněného do stabilizované
polohy. Některé činnosti si žáci sami vyzkoušeli. Na závěr všichni
dostali lékárničku se základním vybavením a certifikát o absolvování
zdravotnického minima.

Budoucnost městské dopravy
Pavel Rozbroj, místostarosta pro dopravu
Naše město loni v červenci požádalo o dotaci na nákup elektrobusů
pro městskou hromadnou dopravu. Nesplnilo ale podmínky příslušné
výzvy, a i kdyby je splnilo, muselo by ze svého rozpočtu vynaložit okolo
13 milionů korun a vybudovat stanice pro dobíjení elektrobusů.
Další důležitý moment představuje záměr zastupitelů změnit provozovatele městské hromadné dopravy. Ten současný, jímž jsou
Technické služby města, má podle finanční analýzy o 15 procent
vyšší náklady než soukromí dopravci, schopní nabídnout příznivější
kombinací ceny a kvality.
Vznikla proto pracovní skupina tvořená zástupci všech politických
stran v zastupitelstvu. Oddělení dopravy zdejší radnice zároveň oslovilo externí dopravce v nejbližším okolí Nového Jičína – TQM Holding
Opava, ČSAD Frýdek-Místek, Arriva Morava a ČSAD Vsetín.
Radnice určila podmínky, za nichž je ochotna uzavřít s dopravci
smlouvu na provozování městské dopravy na příštích deset let.
Požadovali jsme například nové nízkopodlažní autobusy emisní třídy
EURO VI, odbavení systémem ODIS, zachování linek a ceny jízdného,
včetně bezplatné přepravy seniorů a dětí, možnost platby bankovní
kartou a převzetí pěti řidičů.
Na výzvu odpověděly ČSAD Frýdek-Místek, Arriva Morava a ČSAD
Havířov, jež poslalo nabídku identickou s ČSAD Frýdek-Místek.
Letos osmého února proběhl seminář, na němž zástupci ČSAD Frýdek-Místek a Arriva Morava své nabídky představili a odpověděli
na dotazy členů pracovní skupiny a pozvaných zastupitelů. Oba
dopravci přislíbili, že by v naší městské dopravě mohl jezdit jeden,
případně dva elektrobusy. O výsledcích jednání jsme informovali na
březnovém zasedání zastupitelstva města.

Novojičínský zpravodaj

Pracovní komise má nyní za úkol doporučit nejvhodnějšího z uchazečů. Nejpozději 17. května by o něm měla hlasovat rada města
a 9. června zastupitelstvo. Na přelomu června a července bude
následovat podpis smlouvy na období od prosince 2017 do prosince
2027. Věřím, že vybereme správně a k plné spokojenosti cestující
veřejnosti. Provoz městské hromadné dopravy bude pro město levnější a pro občany kvalitnější a komfortnější.

Místní dopravu nyní zajišťují autobusy Technických služeb města.
Foto: Pavel Rozbroj
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Poznávali tajemství vesmíru

S knížkou za pohádkou
Text Jana Besedová, foto Jarmila Šimurdová
Ve snaze rozvíjet u dětí zájem o psanou podobu jazyka, zaměřili
jsme se v březnu v mateřských školách Máj a K. Čapka na téma
S knížkou za pohádkou. Poslechem a četbou knih si děti rozšiřují
slovní zásobu a představivost, zlepšuje se jejich soustředění
a paměť, v neposlední řadě se upevňuje vztah mezi nimi a dospělým, který jim pohádky čte. Do našeho pohádkového bloku jsme
zapojili také rodiče, kteří si mohli vybrat pohádku, kterou poté
přišli dětem do mateřinky před spaním přečíst. Ukázalo se, že to
byl výborný nápad. Děti byly spokojené a na každou další pohádku
se moc těšily.

Existuje ve vesmíru život? Tuto a mnoho dalších otázek řešili žáci
čtvrtého ročníku Základní školy Jubilejní při návštěvě Planetária
v Ostravě, kam se vypravili devátého března. Ve Výzkumáku malé
vědce uchvátil pohled na několikanásobnou zvětšeninu drobounké
části mechu a organismu na hranici živočicha a rostliny – krásnoočka
pod mikroskopem. Experimentátorium jim pomohlo pochopit podstatu různých jevů a jejich důsledky pro planetu Zemi. Na závěr
nesměl chybět pořad Napříč Sluneční soustavou v sále planetária,
kde děti obdivovaly věrnou napodobeninu hvězdné oblohy s hvězdami, souhvězdími, planetami, Měsícem a Sluncem.
Text a foto: Daniela Madziová a Jarmila Chupíková

Vida, takový je park VIDA!
Radana Bílková a Renáta Pavlicová, učitelky
Do Brna se sedmadvacátého února vypravili členové Klubu nadaných žáků ze Základní školy Komenského 68. Navštívili tam Zábavní
park vědy a techniky VIDA. Rozprchli se do všech koutů a zkoušeli si
odpálit vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí,
zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít
na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku. V Klamáriu se nejen poučili, ale i pobavili optickými klamy. Součástí prohlídky byla show
zaměřená na pokusy se světlem. Před ukončením prohlídky žáci zhlédli
krásný 3D film o divoké Africe. Přestože v zábavním parku strávili
celých pět hodin, někteří se tam určitě vrátí.

Turisté měli zimní sraz
Martina Fiedlerová, předsedkyně
Osmačtyřicátý ročník zimního srazu na Skurečené pořádal poslední
únorovou sobotu novojičínský odbor Klubu českých turistů. Na zdejší
chalupě se sešlo sto padesát lidí. Kromě členů našeho odboru přišli
kamarádi z Příbora, Mořkova, Hodslavic, Havířova, Kopřivnice a dalších
míst. Zvláště nás potěšila návštěva Jiřího Stejskalíka, jenž se významně
zasloužil o vybudování Bezručovy chaty na Lysé hoře.
Turisté i letos mohli vybírat z několika přístupových tras. Nejzdatnější
šli z Ráztoky či Pusteven. Běžecká stopa na Martiňák nebyla ideální,
ale i tak se po ní pár odvážných běžců vydalo. Děti z Turistického oddílu
mládeže Ještěrky zvolily cestu přes Čertův mlýn. Další pěšáci šli z Čeladné a Podolánek. Ale ani kratší trasy nebyly jednoduché, cesty a pěšiny
byly po předchozí oblevě zledovatělé. Naštěstí počasí bylo opět slunečné, a proto i unavení návštěvníci měli dobrou náladu.

Javorník pořádal Valašský bál
Petra Horáčková
Neodmyslitelnou součástí plesové sezony v našem městě je
Valašský bál, který Soubor lidových písní a tanců Javorník pořádá
téměř nepřetržitě od roku 1965. Také letos se příznivci folkloru
sešli ve velkém sále Střediska volného času Fokus v hojném
počtu.
Večer zahájily společným předtančením Dětský soubor Javorníček s pásmem valašských figurálních tanců a „dospělý“ Javorník, který představil drátenický tanec a temperamentní čardáš.
K tanci, zpěvu i poslechu hrála cimbálová muzika Dominika Orsága
z Rožnova pod Radhoštěm a samozřejmě i cimbálová muzika
Javorník.
V pestrém programu opět nechyběly veselé hry, návštěvníci si
mohli osvojit základní valašské tance, prohlédnout si a vyzkoušet
zdobení kraslic voskem nebo výrobu keramiky na hrnčířském kruhu. Vrcholem večera byla ukázka tradičního „pochovávání basy“.
I letos se Valašský bál krásně vydařil, tancovalo se a zpívalo
až do rána. Když se nám podaří v příštích letech přilákat více krojovaných tanečníků, nebude nám ke spokojenosti chybět vůbec
nic.
Další aktuality na novém webu souboru www.javorniknj.cz.

Názory zastupitelů
Václav Dobrozemský: Vážení čtenáři, v minulém čísle zpravodaje
jsme byli ze strany pana starosty opět poctěni zavádějící informací. Pan
starosta psal o plánované výstavbě bytů na ulici Dolní brána. Aniž by
byl vybrán nový vlastník pozemku (investor), pan starosta již prohlašuje,

že „s výstavbou nových bytových domů na ulici Dolní brána se započne
již v tomto roce“. Proč se jedná o naprosto nesmyslné tvrzení, podrobně
vysvětluje článek, který je zveřejněn také na www.njzpravodaj.cz.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Stanoviska zastupitelů najdete také na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.
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Chráněné části přírody a krajiny na Novojičínsku (1)
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
Letos seznámíme čtenáře s nejzajímavějšími chráněnými částmi
přírodního a krajinného prostředí v nejbližším okolí Nového Jičína.
Kromě chráněných krajinných oblastí k nim patří přírodní památky,
přírodní rezervace včetně národních kategorií, památné stromy a dřeviny rostoucí mimo les, významné krajinné prvky, přírodní parky
a části mezinárodní sítě územního systému ekologické stability krajiny.
Pro ohrožené planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy včetně
ptáků jsou sestaveny seznamy ve třech úrovních podle stupně jejich
ohrožení. Účelem jejich ochrany je uchování a obnova základních
hodnot vhodným využíváním území, které je předpokladem zajištění
přirozené druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy prostředí.

Tabule označující Přírodní památku Sedlnické sněženky.

Foto: Hana Hůlová

Chráněná území jsou přírodovědně nebo esteticky velmi významná
a jedinečná místa s určením podmínek ochrany. Vytváření sítě chráněných území a péče o ně k tomu představuje významný nástroj.
V severní části Novojičínska se rozkládá část CHKO Poodří, jednoho z nejvýznamnějších mokřadních systémů v naší zemi, jehož
jižní část zasahuje do lesnaté CHKO Beskydy. Posláním těchto velkoplošných území je chránit hodnoty krajiny, její vzhled, typické
znaky i přírodní zdroje a vytvářet vyvážené životní prostředí s obnovou
hodnotných ekosystémů a ochranou krajiny pro ekologicky vhodné
formy hospodářského využívání, turistiky a rekreace.
Účelem maloplošných chráněných území je uchování biotopu
nebo společenstva jednoho či více chráněných druhů rostlin nebo
živočichů, případně ochrana výjimečných lokalit neživé přírody.
V tomto seriálu o přírodě a krajině kolem nás pohovoříme podrobněji
například o přírodní rezervaci Svinec, seznámíme se s přírodními
památkami Pikritové mandlovce u Kojetína, Polštářové lávy ve Straníku, Prameny Zrzávky a Domorazské louky na území Hostašovic,
které můžeme navštívit trasou Naučné vlastivědné stezky Františka
Palackého.
Poznáme také některé památné stromy, mlčící svědky dávných
časů. V okolí našeho města se dále nacházejí například přírodní
památky Sedlnické sněženky a Pusté nivy (Kunín), přírodní rezervace
Koryta (Bartošovice), Trojačka v katastru Hodslavic a Huštýn v Mořkově. Na Novojičínsku byly v roce 1994 vyhlášeny dva přírodní parky
s posílenou ochranou krajinného rázu z důvodu mimořádných dochovaných přírodních, kulturních a historických hodnot území – Podbeskydí, zaujímající plochu 126,5 čtverečního kilometru a Oderské
vrchy o výměře 287,3 čtverečního kilometru.

Sport
Po tvrdém boji mají stříbro!
Jan Huvar

Sezona na Svinci se vydařila

Tým osmiletých ĎáblÍků zdejšího hokejového klubu se o druhém
březnovém víkendu zúčastnil mezinárodního turnaje Steelbulls Cup
v maďarském Dunaújvárosi. A s ním dalších jedenáct družstev ze čtyř
zemí. Naši hokejisté odehráli deset zápasů.
Po pěti sobotních vítězstvích je na úvod nedělního programu čekal
duel s HC Děčín, kterému jako jedinému podlehli. Následovala další
dvě vítězství a postup do finále, v němž se opět střetli s Děčínem.
Před koncem zápasu svítil na tabuli nerozhodný stav 4:4, v poslední
minutě ale Děčínští vstřelili vítěznou branku z trestného nájezdu. Naši
hráči si pověsili na hruď stříbrné medaile, v očích svých fanoušků i trenérů jsou ale vítězové! Jejich úspěch podtrhují individuální ocenění –
Antonína Javoru vyhlásili nejlepším brankářem a Filipa Davida nejlepším
útočníkem turnaje. Nejlepším hráčem týmu byl Patrik Huvar.
O rok starší Ďáblíci počátkem března vyjeli na led vzdáleného Ostrova
nad Ohří. V turnaji, kterého se zúčastnilo dalších dvanáct družstev,
nenašli přemožitele a stali se celkovými vítězi.
Díky mrazivému počasí a technickému zasněžování zažil Ski
areál Svinec po mnoha letech klasickou lyžařskou sezonu. Od
předvánočního období do konce února sem zavítalo přes osm
tisíc návštěvníků. Vrcholem sezony byl poslední únorovou sobotu desátý ročník veřejného závodu v obřím slalomu. S podporou
města a v rámci projektu České unie sportu, nazvaného Sportuj
s námi, se ho zúčastnilo rekordních 136 závodníků všech věkových kategorií. Morální ozdobou vydařeného závodu byla sbírka
na pomoc Veronice Fojtíkové, člence místního lyžařského oddílu,
která je po těžkém úrazu při lyžování odkázána na invalidní
vozík. Účastníci, pořadatelé i diváci přispěli na její nákladnou
léčbu více než sedmnáct tisíc korun.
Text Pavel Andrýsek, foto Lukáš Oliva
Radost hokejových Ďáblíků na turnaji v Ostrově nad Ohří.Foto: Bohumil Vincura
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Sto padesát let od narození Františka Derky
Karel Chobot, Státní okresní archiv
JUDr. František Derka
patřil k významným osobnostem a čelným představitelům
rodícího
se
českého národního života
v německém Novém Jičíně
na přelomu 19. a 20. století. Narodil se 5. dubna
1867 v Morkovicích na
Kroměřížsku. Gymnázium
studoval v Kroměříži, práva
na Univerzitě Karlově
v Praze. Jako advokátní
koncipient nastoupil roku
1894 praxi v kanceláři jiné
pozoruhodné novojičínské
osobnosti, JUDr. Ferdinanda Dostála.
Derka se ale záhy osamostatnil a stal se vyhledávaným advokátem. Až
do první světové války oba
JUDr. František Derka v roce 1927.
Foto: Muzeum Novojičínska advokáti stáli v čele zdejšího českého národního
života, strhávali ostatní svým nadšením a odvahou. Pro českou věc
získávali podporu nejen v českém okolí, ale i v mnoha dalších českých
městech, u přátel z dob studií.
Hned v roce 1894 oba právníci pomohli při budování českého
Národního domu, zřízení české menšinové školy i založení Sokola.
František Derka se znal ze studií s T. G. Masarykem, jenž byl jeho
profesorem. V letech 1907 a 1911 organizoval volební kampaň za
Masarykovo zvolení do říšského sněmu za náš region. Znal se i s dalšími předními českými politiky té doby: Kramářem, Englišem, Soukupem.

Razítko advokátní kanceláře JUDr. Františka Derky z roku 1908.
Foto: Státní okresní archiv

Za první světové války byl označen za politicky podezřelého, v roce
1916 musel narukovat, byl degradován z poručíka na šikovatele,
internován ve Vídni, souzen za velezradu, ale po nástupu císaře
Karla na trůn omilostněn. Významnou roli Dr. Derka zastával v době
státního převratu. Podílel se na organizování demonstrací za samostatnou republiku v létě roku 1918 a po vyhlášení samostatnosti se
stal členem okresního Národního výboru.
Po všech obecních volbách v letech 1919–1931 byl na radnici zastupitelem, ve volebním období 1927–1931 radním. Zastupoval stranu
národně demokratickou. Její vliv ve městě od druhé poloviny dvacátých
let klesal, ale Derkovo postavení bylo stále významné. Pracoval v řadě
spolků, publikoval, účastnil se kulturních akcí ve městě i okolí.
V roce 1933 se pro nemoc a únavu vzdal mandátu na radnici
a funkcí ve spolcích. Advokátní kancelář předal synovi. Po okupaci
Nového Jičína odešel s rodinou do Valašského Meziříčí, kde 20. prosince 1940 zemřel. Jeho syn Miroslav jako odbojový pracovník položil
život za vlast a jedna z novojičínských ulic nese jeho jméno.

Císař Josef II. v našem městě
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Nový Jičín hostil několik nejvyšších státních představitelů, ať to byli
králové, carové nebo císaři. Patrně
nejvýznamnější návštěva se odehrála v dubnu před 230 lety. Císař
Josef II. (*1741 – †1790) přijal pozvání ruské carevny Kateřiny II. Veliké
a 11. dubna 1787 opustil Vídeň.
Pod rouškou hraběte
Se svým doprovodem se vydal
přes Brno a Olomouc po nově
vybudované císařské silnici. Pod
jménem hraběte Falkensteina
a v doprovodu hraběte Kinského,
pouze s nezbytnými sluhy, cestoCísař Josef II., olej na plátně ze sbírek val v několika kočárech. Přízvisko
Falkenstein nebylo smyšlené, byl
Muzea Novojičínska.
Foto: Muzeum Novojičínska to jeden z mnoha císařových titulů.
Panovník tím chtěl zabránit
nechtěné pozornosti a více se přiblížit svému lidu. Celý doprovod
působil spíše jako přeprava zámožnějšího měšťana té doby.
Vždy přes noc vyrážel v předstihu císařův osobní kuchař s kuchyňským vozem, aby mohl připravit další jídlo. Rovněž tak bylo zapotřebí
v každé stanici, tedy i v Novém Jičíně, vyměnit dvaapadesát koní
jako čerstvou přípřež k doprovodným vozům. V rakouských krajích
to nebyl problém, horší to bylo později na Ukrajině a v Rusku.
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Třetí den své cesty – 13. dubna – dorazil císař se svými kočáry do
Nového Jičína. Mezi hlavní členy doprovodu patřil Josef hrabě Kinský
z Vchynic a Tetova, polní maršálek a velící generál v Dolních Rakousích.

Slavnostní odhalení císařova pomníku v roce 1902.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Duben 2017
Nocleh, snídaně... a vyjé!
Pro místo ubytování byl vybrán hostinec „U zeleného stromu“ na
náměstí. Šenkovní dům na dnešním Masarykově náměstí č. p. 10
zakoupilo město v čele s purkmistrem Heinrichem Josefem Wohlfahrtem v roce 1721 pro ubytování důstojníků a vojáků rakouské
armády. Tímto počinem se objekt stal vůbec nejstarším hostincem
ve městě. Vlastnictví šenkovního domu přecházelo postupně na
jednotlivé provozovatele. V osmdesátých letech osmnáctého století
provozoval zájezdní hostinec Florian Tempele, který zcela jistě netušil,
kdo jej v jarních dnech Léta Páně 1787 navštíví.
Po noclehu a snídani vyrazil císař Josef II. dne 14. dubna z města
přes starý kamenný most zvaný též Císařský (Kaiserbrücke) východním směrem na Příbor. Překvapený, ale i šťastný majitel hostince
Florian Tempele si na památku císařské návštěvy nechal namalovat
vlastní portrét společně s datem panovníkova pobytu v Novém
Jičíně.
Císař zamířil do Haliče a Bukoviny, odkud pokračoval přes ukrajinské pláně na Krym, kde se zúčastnil oficiálních jednání s ruskou
carevnou Kateřinou II. Velikou. Udiven a šokován mohutností ruské
armády, zároveň oklamán unikátními kulisami knížete Grigorije Alexandroviče Potěmkina, rozhodl se podepsat spojeneckou smlouvu
mezi Rakouskem a Ruskem proti rozpínavému tureckému sultánovi
Abdulhamidovi. Znepokojivé události v Nizozemsku však předčasně

ukončily jeho návštěvu a přes
Kamenec kolem turecké hranice
se vrátil zpět do Vídně.
Tady nocoval panovník
Na památnou událost našeho
města byla nejdříve na čelní fasádě
hostince na náměstí umístěna
pamětní deska, kterou v roce 1902
za velké slávy nahradila socha císaře Josefa II. Se vznikem Československé republiky vešel v platnost
zákon o odstranění připomínek
habsburského rodu. I přes některá
odmítavá stanoviska byla bronzová
Pamětní deska připomínající císařsocha v roce 1922 odstraněna.
Až v roce 2007, na památku skou návštěvu. Foto: Radek Polách
220. výročí návštěvy osvíceného císaře Josefa II., byla nová pamětní deska s poloreliéfem jeho portrétu umístěna zpět na dům na
Masarykově náměstí. Jejím autorem je akademický sochař Saša
Zahradník, iniciátorem návratu pamětní desky byl c. a k. řadový
pěší pluk č. 7 Franz Xavier Harrach společně s Muzeem Novojičínska.

Vzpomínka na letecké neštěstí v Novém Jičíně
Jaroslav Bělík, Klub rodáků a přátel města
Pětadvacátý duben 1937 mám hluboce zapsán v dětské paměti.
Poprvé jsem viděl zkrvaveného člověka, který nejevil známky života.
Byly mi teprve tři roky a dva měsíce. V kalendáři byla neděle. S otcem
jsme opustili závěr mše svaté a odešli na místo neštěstí. Na prostranství, kde je dnes parkoviště, mezi vstupem do Mendelovy střední
školy a tiskárnou, ležely trosky letadla. Zraněného nehybného pilota
jsem viděl v kabině zříceného letounu z bezprostřední blízkosti.
Muselo to být krátce po katastrofě, neboť mu zatím nikdo neposkytl
pomoc a lidé bezradně bloumali kolem.
Očité svědectví
Viktor Lošťák, můj pozdější přítel, byl na místě také. Havárii viděl
na vlastní oči. Je o pět let starší, a proto si z tragických okamžiků
pamatuje více: „Moji rodiče se s pilotem a zároveň pracovníkem
zdejší prodejny Baťa dobře znali. Dověděli se od něj, že za dva dny,
v neděli, bude provádět propagační let nad centrem města. Protože
jsme bydleli ve vilce s rovnou střechou na dnešní Sportovní ulici,
vystoupali jsme na střechu a vyčkávali. Skutečně jsme po jedenácté
hodině uviděli letoun, jak krouží kolem náměstí. V jednu chvíli se
objevil nad Palackého ulicí, to letěl kolem nás a směřoval k náměstí.
Když se stroj ztratil za horizontem a znovu se ve výšce neobjevil,
usoudili jsme, že se něco stalo. Nastartovali jsme auto a jeli k tiskárně.
Na prostranství mezi Endersovou tiskárnou a vchodem do školy
jsme spatřili už jenom trosky a davy lidí. Pilot letěl velmi nízko a zavadil
o komín, který stál v prostoru nynějšího Domu barev. Ztráta rychlosti
měla o několik desítek metrů dál za následek pád.“
Co psaly noviny
Událost obšírně popisuje také zpráva v německých novinách Neu–
Titscheiner Zeitung o dva dny později. Z jejich zprávy se dovídáme,
že pilotem byl jednadvacetiletý Gottfried Janisch, dopisovatel/zpravodaj a účetní v prodejně Baťa v Novém Jičíně, původem z Lanškrouna.
Letěl v nedostatečné letové výšce a prováděl akrobatické kousky
a manévry v pouhých 80 až 100 metrech nad zemí. Podobné prvky
se ale provádějí ve výšce 1 000 až 1 500 metrů, nikdy ne pod
200 metrů nad zemí. K neštěstí došlo v 11 hodin 30 minut.
Letoun byl zcela zničen, pilot ve špatném stavu ihned převezen
do všeobecné veřejné nemocnice v Novém Jičíně, kde přes lékařskou
pomoc v 15 hodin zemřel, aniž nabyl vědomí. Měl stlačený hrudní
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koš, utrpěl zranění spodiny lebeční a četné zlomeniny. Zkušení piloti
hodnotili jeho kousky jako mladistvou nerozvážnost.
Toho dne bylo mimořádně větrné počasí, zcela nevhodné pro lety
lehkých strojů. Sportovní letadlo značky BTF, typ Zlín XII z letového
parku Baťov, mělo pořizovací cenu 18 tisíc korun. Štěstí, že letoun
s plnou nádrží benzinu neexplodoval a nespadl na nějakou budovu,
kde by určitě způsobil požár.
Janisch měl na podzim nastoupit vojenskou službu. Zhruba půl
roku před havárií získal pilotní oprávnění a patřil k odvážným a dovedným pilotům Baťovy letecké školy. Nadřízení jej hodnotili jako nanejvýš
řádného a vědomého si svých povinností.
V osudný den jel rychlíkem do Zlína, za půjčovné 50 korun na
hodinu si vypůjčil letadlo a udělal si výlet do našeho okolí. Startoval
v 10.30 hodin z letiště Baťov. Trosky letadla byly ještě tentýž den
přepraveny do Zlína a pilotovy tělesné ostatky do Lanškrouna, kde
žila jeho matka. Janisch byl pojištěn na 40 tisíc korun a u podnikové
spořitelny měl pojistku na 20 tisíc. Letadlo pojištěno nebylo.
Děkuji Lence Chobotové ze Státního okresního archivu Nový Jičín
za novinový článek a jeho překlad, Milanu Havrlantovi za zapůjčení
fotografie a Viktoru Lošťákovi za vzpomínku.

Pohled na místo leteckého neštěstí nedaleko Endersovy tiskárny.
Foto: archiv Milana Havrlanta
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Duben 2017
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Neděle 2. dubna ve 20 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: MÍT A NEMÍT
(Ernest Hemingway) • Účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela (oba alt.
Lukáš Hejlík)
■ Pondělí 3. dubna v 19 hod. – malý sál • Ivan KLÁNSKÝ a Lukáš
KLÁNSKÝ • Vyprodáno.
■ Úterý 4. dubna v 18 hod. • PUELLAE ET PUERI A HOSTÉ • Tradiční
jarní koncert. Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Středa 5. dubna v 19 hod. • George Bernard Shaw: PYGMALION •
Brilantní komedie s hořkým podtextem. Hrají: Lucie Matoušková, Roman
Teprt, Martin Hrubý, Carmen Mayerová, Miroslav Babuský a další. Předplatné skupiny A.
■ Čtvrtek 6. dubna v 19 hod. • Stanislav Štepka: ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
• V čom je zmysel ľudského šťastia? Režie: Juraj Nvota. Hrají: Stanislav
Štepka, Maruška Nedomová, Svätopluk Malachovský/Mojmír Caban a další. Předplatné skupiny D.
■ Sobota 8. dubna v 19 hod. – malý sál • G RUNS AND ROSES A LEKTOŘI BLUEGRASSOVÉ DÍLNY • Součást 12. bluegrassové dílny.
■ Neděle 9. dubna v 16 hod. – malý sál • HOUPACÍ POHÁDKY •
Vyprodáno.
■ Pondělí 10. dubna v 19 hod. • Eduardo De Filippo: FILUMENA MARTURANO • Vyprodáno.
■ Pátek 14. dubna v 18 hod. • Neil Simon: BOSÉ NOHY V PARKU •
Romantická komedie o lásce. Režie: Kateřina Iváková. Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský. Předplatné
skupiny S.
■ Pátek 21. dubna v 19 hod. • THE RHYTHM • Nová show bubeníků
Jumping Drums.
■ Úterý 25. dubna v 19 hod. • Josef Škvorecký: ZBABĚLCI • Náhradní
představení za Marie Antoinetta. Holky, jazz a válka. Režie: Filip Nuckolls.
Hrají: Vojtěch Říha, Norbert Lichý, Michal Sedláček, Milan Cimerák,
Pavel Johančík, Sarah Hlaváčová, Pavla Gajdošíková a další. Předplatné
skupiny B.
■ Středa 26. dubna a čtvrtek 27. dubna, vždy v 18 hod. • DUBNOVÁ
TANEČNÍ SCÉNA • Více informací v programu Základní umělecké školy.
■ Pátek 28. dubna v 18 hod. • JANÁČKOVA FILHARMONIE • Kruh
přátel hudby.
Připravujeme:
■ Středa 3. května v 19 hod. • Petr Kolečko: ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
• V hořké komedii se setkávají tři mladé ženy, tři zkušenosti, tři příběhy, tři
pohledy na svět a jedno dramatické vyústění. Režie: Daniel Špinar. Hrají:
Zuzana Stavná, Hana Vagnerová/Eliška Křenková, Tereza Hofová. Předplatné skupiny P.
■ Čtvrtek 4. května v 19 hod. • Jan Schmid & kol.: SWING SE VRACÍ
ANEB O ŠTĚSTÍ • Swing je vynikající muzika, přinášející omlazující zážitek.
Režie: Jan Schmid. Hrají: Martin Bohadlo, Mikuláš Čížek, Martin Janouš,
Miroslav Kořínek, Jan Jiráň, Kamila Kikinčuková, Paulína Labudová, Markéta
Častvaj – Plánková a další. Předplatné skupiny D.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ VŠECHNO NEBO NIC • Pondělí 3. dubna v 17.30 hod. • Dvě majitelky
knihkupectví a jejich eskapády s muži. Česká romantická komedie, 107 min.
■ NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLLIHO MÄKIHO • Filmový klub
• Pondělí 3. dubna ve 20 hod. • Skutečný příběh životního zápasu naděje
finského boxu. • Životopisné romantické drama, 92 min., titulky.
■ ÚKRYT V ZOO • Úterý 4. dubna – středa 5. dubna v 17.30 hod. •
Příběh uprchlíků z varšavského ghetta za druhé světové války. • Historické
drama, 127 min., titulky.
■ MASARYK • Úterý 4. dubna – středa 5. dubna ve 20 hod. • Dramatický
příběh Jana Masaryka se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou.
Historický životopisný, 106 min., česky/titulky.
■ KRÁSKA A ZVÍŘE • Čtvrtek 6. dubna, neděle 9. dubna, čtvrtek
13. dubna a pondělí 17. dubna, vždy v 17 hod. • Hraná adaptace animované klasiky s Emmou Watson. Rodinný, 130 min., dabing.
■ VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA • Čtvrtek 6. dubna – pátek
7. dubna ve 20 hod. • Chlapec se vyrovnává s osobními problémy tím,
že se vydá do pohádkového světa. Fantasy, drama, 108 min., titulky.
■ POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU • Pátek 7. dubna – sobota
8. dubna a středa 12. dubna, vždy v 17.30 hod. • Pět středoškoláků získá
nadpřirozené schopnosti, které se jim budou hodit. Akční sci-fi, 123 min.,
dabing.
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■ LOGAN: WOLVERINE • Sobota 8. dubna a úterý 18. dubna
ve 20 hod. • Hugh Jackman se vrací a opět zachraňuje lidstvo. Akční,
137 min., titulky.
■ JOHN WICK 2 • Neděle 9. dubna ve 20 hod. • Legendární hrdina je
zpět. Akční krimi, 122 min., titulky.
■ MUZZIKANTI • Pondělí 10. dubna v 17.30 hod. • Film plný písniček
od folklorních kořenů po mladou rockovou současnost, odehrávající se
v Těšínském Slezsku. Komedie, 101 min., česky.
■ GHOST IN THE SHELL • Pondělí 10. dubna ve 20 hod. • Kultovní
japonské anime. Akční sci-fi, 110 min., titulky.
■ PSÍ POSLÁNÍ • Úterý 11. dubna v 17.30 hod. • Filmové zpracování
oblíbené knihy W. Bruce Camerona. Rodinný, 100 min., dabing.
■ JÁ, DANIEL BLAKE • Filmový klub • Úterý 11. dubna ve 20 hod. •
Sociální drama britského režiséra Kena Loacha. Drama, 101 min., titulky.
■ KONG: OSTROV LEBEK • 3D • Středa 12. dubna ve 20 hod. • Tým
badatelů netuší, že vstupuje na území mytického Konga. Akční dobrodružný,
118 min., titulky.
■ RYCHLE A ZBĚSILE 8 • Prázdniny v kině • Čtvrtek 13. dubna –
pondělí 17. dubna ve 20 hod. • Středa 19. dubna v 17 hod. • Sobota
22. dubna ve 20 hod. • Dominic Toretto a jeho parta budou bojovat s tajemnou a krásnou Cipher. Akční, 136 min., titulky.
■ POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU • Prázdniny v kině • Středa
12. dubna v 17.30 hod. • Anotace viz výše.
■ KRÁSKA A ZVÍŘE • Prázdniny v kině • Čtvrtek 13. dubna v 17 hod.
• Anotace viz výše.
■ BALERÍNA • Prázdniny v kině • Pátek 14. dubna v 15 hod. • Dívka
s vášní pro tanec uprchne ze sirotčince a vydává se do Paříže splnit si svůj
sen. Animovaný dobrodružný, 89 min., dabing.
■ ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE • Prázdniny v kině • Sobota
15. dubna – neděle 16. dubna v 15 hod. • Šmoulové ve zcela animovaném
filmu. Animovaný, 88 min., dabing.
■ ŠPUNTI NA VODĚ • Prázdniny v kině • Pátek 14. dubna – neděle
16. dubna v 17.30 hod. • Úterý 18. dubna v 17.30 hod. • Co se stane,
když se tři tátové nehodlají vzdát plánu sjet Sázavu i se sedmi dětmi. Česká
rodinná komedie, 83 min.
■ KRÁSKA A ZVÍŘE • Velikonoce v kině • Pondělí 17. dubna v 17 hod.
• Anotace viz výše.
■ RYCHLE A ZBĚSILE 8 • Velikonoce v kině • Pondělí 17. dubna ve
20 hod. • Anotace viz výše.
■ LOGAN: WOLVERINE • Úterý 18. dubna ve 20 hod. • Anotace viz
výše.
■ T2 TRAINSPOTTING • Středa 19. dubna ve 20 hod. • Mark Renton,
Spud, Sick Boy a Begbie jsou po dvaceti letech zpět. Komediální drama,
109 min., titulky
■ MIMI ŠÉF • Čtvrtek 20. dubna – pátek 21. dubna v 17.30 hod. •
Sobota 22. dubna v 15 hod. • Sobota 22. dubna v 17.30 hod. 3D •
Neděle 23. dubna – pondělí 24. dubna v 17.30 hod. • Zvláštní batole –
nosí oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. Animovaná komedie, 97 min., dabing.
■ ZTRACENÉ MĚSTO Z • Čtvrtek 20. dubna – pátek 21. dubna
ve 20 hod. • V roce 1925 se dobrodruh Percy Fawcett vydal do amazonských pralesů najít legendární Eldorado. Akční dobrodružný, 141 min.,
titulky.
■ RYCHLE A ZBĚSILE 8 • Sobota 22. dubna ve 20 hod. • Anotace viz
výše.
■ PŘES KOSTI MRTVÝCH • Neděle 23. dubna – pondělí 24. dubna
ve 20 hod. • Nový film Agnieszky Holland. Jak lze vyřešit podivné vraždy
na česko-polském pomezí? Thriller, drama, 128 min., titulky.
■ LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU • Úterý 25. dubna – středa 26. dubna
v 17.30 hod. • Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin v roli bankovních
lupičů. Komediální krimi, titulky.
■ POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU • Úterý 25. dubna – středa 26. dubna
ve 20 hod. • Právní spor uznávané spisovatelky a historičky proti Davidu
Irvingovi. Životopisné drama, 110 min., titulky.
■ MASARYK • BIO SENIOR • Středa 26. dubna ve 13 hod. • Anotace
viz výše.
■ ŠPUNTI NA VODĚ • Čtvrtek 27. dubna v 17.30 hod. • Anotace viz
výše.
■ ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL • Čtvrtek 27. dubna a sobota
29. dubna ve 20 hod. • Pátek 28. dubna a neděle 30. dubna
v 17.30 hod. • Pondělí 1. května v 17.30 hod. • První díl trilogie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, která dějově předchází Pelíškům. Milostné
drama, 115 min., česky.
■ THE CIRCLE • Pátek 28. dubna a neděle 30. dubna ve 20 hod. •
Mladá dívka získá místo v mocné technologické společnosti. Brzy začne
objevovat hrozivá tajemství. Thriller, sci-fi, 90 min., titulky.
■ MIMI ŠÉF • Sobota 29. dubna v 17.30 hod. • Neděle 30. dubna
v 15 hod. • Anotace viz výše.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstava:
■ VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA • Úterý 4. dubna – středa 12. dubna – vestibul SVČ Fokus • Práce dětí z výtvarných kroužků a kroužků keramiky.
Akce:
■ DÍVKA ROKU 2017 MORAVA • Sobota 8. dubna v 16 hod. –
SVČ Fokus • Moravské finále celonárodní soutěže. Jako hosté vystoupí
Marco Campos s Honzou Kalníkem. Vstupné 80 Kč.
■ VÍTÁNÍ JARA • Úterý 11. dubna v 9 hod. – SVČ Fokus • Přehlídka
zpěvu, tance a dramatické tvorby základních a mateřských škol speciálních
z Novojičínska a partnerských organizací.
■ VELIKONOČNÍ STOLNÍ TENIS • Pátek 14. dubna v 9 hod. –
SVČ Fokus • Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované – mladší
a starší žáci a žákyně, muži a ženy. Startovné 50 Kč za hráče.
■ STŘELECKÁ SOUTĚŽ • Pátek 14. dubna ve 13 hod. – SVČ Fokus •
Pro jednotlivce bez rozdílu věku. Startovné 50 Kč (účastníci turnaje stolního
tenisu 30 Kč).
■ DEN ZEMĚ • Pátek 21. dubna od 9 do 16 hod. – Masarykovo náměstí
• Ukázka vozů Technických služeb, informace o třídění a recyklaci odpadů,
soutěže, malý řemeslný jarmárek. Podrobnosti na straně 3.
■ FLORBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ • Sobota 22. dubna
v 9 hod. – zimní stadion • Pro ročník 2004 a mladší. Družstva dívek mohou
být o dva roky starší. Kapacita týmů je omezena.
■ OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK • Sobota 22. dubna v 11.15 hod – sraz Žilina,
U Partyzána • tradiční výlet studánkovou trasou pro milovníky přírody všech
věkových kategorií. Účast zdarma. Více informací v rubrice Pozvánky na
straně 12.
■ ZÁVODY KOČÁRKŮ • Neděle 23. dubna v 15 hod. – Masarykovo
náměstí • Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Čtvrtek 27. dubna od 16 do 18 hod.
– výtvarné ateliéry SVČ Fokus • Pro děti i dospělé. Téma: vosková batika.
S sebou tričko nebo textilní tašku. Vstupné 100 Kč.
■ TANEC FOKUS • Sobota 29. dubna v 10 hod. – SVČ Fokus • Soutěžní
přehlídka amatérských tanečních skupin – discodance, show dance, street
dance, originální, parketové kompozice, aerobic. Vstupné: 30 Kč, děti do
6 let zdarma.
■ PALIČKOVÁNÍ VE FOKUSU • Pátky nebo středy v 15 hod. • Podle
telefonické domluvy s lektorkou.
■ 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.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Sobota 1. dubna – neděle 30. dubna – Čajovna Archa • MEZINÁRODNÍ DEN
ROMŮ • Fotografie Petra Trnky.
■ Úterý 4. dubna – středa 26. dubna – Výstavní
síň Stará pošta • KRAJINA TICHA • Obrazy a malba na sklo novojičínské umělkyně Marcely Cinkové.
Vernisáž 3. dubna v 17 hod.
Akce:
■ Sobota 1. dubna v 18 hod. – Klub Galerka •
OPEN MIC • Večer pro všechny performery. Vstupné 50/80 Kč.
■ Sobota 1. dubna v 18 hod. – Čajovna Archa •
AUTORSKÉ ČTENÍ PETRA ČICHONĚ • Deníkové
záznamy z Mexického pobytu a mexické ukázky
ze Slezského románu. Vstupné 50/70 Kč.
■ Čtvrtek 6. a 13. dubna od 17 do 21 hod. – Čajovna Archa • MAGIC:
THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
Sobota 8. dubna v 16 hod. – Čajovna Archa • MEZINÁRODNÍ DEN
ROMŮ • Veřejná oslava – přednáška s projekcí, kreativní dílna pro děti,
workshop flamenca, koncert cimbálovky, ochutnávka romské kuchyně,
prodej romských krojů a bižuterie. Vstupné 50 Kč.
■ Sobota 8. dubna v 18 hod. – Coffeemusicbar • MEZINÁRODNÍ DEN
ROMŮ • Veřejná oslava – Romský fotoateliér, vernisáž výstavy obrazů,
koncert Mária Biháriho, ochutnávka romské kuchyně.
■ Sobota 8. dubna ve 20 hod. – MC Drago • XAVIER BAUMAXA &
JAZZ PUNK TRIO • Speciální koncert k novému albu s názvem Idueto.
Vstupné 160/200 Kč.

Novojičínský zpravodaj

■ Úterý 11. dubna v 18 hod. – Městská knihovna • ČÍNA – ČAJ A LÁSKA
• Cestopisná přednáška s projekcí Rostislava Čuboka a Pavola Kaščáka.
Kapacita míst omezena, rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné
40/60 Kč.
■ Středa 12. dubna – sobota 15. dubna – Masarykovo náměstí • VELIKONOČNÍ TRHY S DOPROVODNÝM PROGRAMEM • Více informací
v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Sobota 15. dubna v 6.15 hod. – Čajovna Archa • VÝLET NA HRAD
LUKOV • Přírodně kulturní expedice. Odjezd vlakem v 6.28 hod. do Hranic
a busem do Lukova. Pěšky, délka 21 km. Návrat ve 21.44 hod.
■ Středa 19. dubna v 18 hod. – Čajovna Archa • NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM – projekce dokumentu z filmového klubu KineDok. Hosty
budou rodiče autistických dětí. Délka 88 min.
■ Čtvrtek 20. dubna v 18 hod. – Čajovna Archa • GAYBY BABY •
Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Půvabný film o každodenních
radostech a strastech australských adolescentů jako příspěvek k diskuzi
o podobách současné rodiny. Délka 85 min.
■ Pátek 21. dubna ve 20 hod. – Klub Galerka • PROUD • Volné seskupení
Novojičíňáků na večírku v Galerce. Vstupné 30/50 Kč.
■ Sobota 22. dubna v 18 hod. – Čajovna Archa • THAJSKO – ZEMĚ
USMĚVAVÝCH LIDÍ • Cestopisná projekce Magdy Kalíškové. Vstupné
40/60 Kč.
■ Sobota 22. dubna ve 20 hod. – Klub Galerka • PLACHÝ HOST •
Acoustic-alternative v podání brněnsko–frýdecko-místecké kapely. Vstupné
60/100 Kč.
■ Čtvrtek 27. dubna v 18 hod. – Čajovna Archa • AUTORSKÉ ČTENÍ
JÁCHYMA TOPOLA • Z „politického románu ze současnosti“ Citlivý
člověk. Vstupné 70/90 Kč.
■ Pátek 28. dubna ve 20 hod. – Klub Galerka • ZARIC & TURUMTAY
•„Neviditelný svět“ Tomáše Lišky je naprosto ojedinělým výkřikem v české
hudbě. Vstupné 110/150 Kč.
■ Sobota 29. dubna v 18 hod. – Čajovna Archa • FREEDOM TO MARRY
• Projekce dokumentárního filmu o posledních dnech, kdy v USA rozhodovali o uzákonění manželství osob stejného pohlaví, spojená s odbornou
debatou hostů z neziskového sektoru. Délka 86 min. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 29. dubna ve 20 hod. – Klub Galerka • LOS PERDIDOS •
Chiapaspunk! Vstupné 90/120 Kč.
Připravujeme:
■ Pátek 5. května ve 20 hod. – Klub Galerka • QUATTRO BUGGY •
Koncert novojičínské kapely ve stylu rock’n’roll & hard rock. Vstupné
70/100 Kč.

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.
■ Středa 5. dubna – neděle 30. dubna – galerie Návštěvnického centra
• SE SUDKEM ZA ZÁDY • fotografie Dalibora Bednáře. Vernisáž 4. dubna
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
• 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.
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Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 18. června – Rytířský sál • DÁMOU
V KAŽDÉ DOBĚ • Oděvní textil ze sbírek Muzea
Novojičínska.
■ Pátek 21. dubna – neděle 10. září – Nová galerie
• ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ. LES
NA KRAVAŘSKU MEZI STŘEDOVĚKEM A INDUSTRIALIZACÍ • Mezioborová výstava o historii krajiny na příkladu lesa na Novojičínsku. Vernisáž 20. dubna v 17 hod.
Akce:
■ Sobota 8. dubna od 8.30 do 13.30 hod. – obě nádvoří Žerotínského
zámku • VELIKONOČNÍ JARMARK • Vstupné: dospělí 30 Kč, děti
10 Kč.
■ Neděle 30. dubna od 18 do 22 hod. • ČARODĚJNÁ MUZEJNÍ NOC
• Kouzelník pro děti, divadlo, komentované prohlídky výstav, retro program pro děti, módní přehlídka čarodějnic, soutěž o „nejpohádkovější“
čarodějnici, UV a LED, případně ohňová show. Vstupné: dospělí 30 Kč,
děti zdarma.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–17 hod.,
sobota – zavřeno,
neděle, svátky – 9–16 hod.

■ Neděle 2. dubna od 9 do 18 hod. – hudební sál ZUŠ
• HOUSLOVÁ SOUTĚŽ O CENU VÁCLAVA KRŮČKA
■ Úterý 25. dubna v 17 hod. – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT
■ Středa 26. dubna a čtvrtek 27. dubna v 18 hod. – Beskydské divadlo
• DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního oboru. Předprodej vstupenek v ZUŠ: 10.–12. 4. od 14 do 17 hod. – 2 vstupenky na žáka,
18.– 20. 4. od 14 do 17 hod. – volný prodej nejvýše 6 vstupenek na osobu.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
do klubových místností na baště
městského opevnění ve středu
12. dubna v 17 hodin na přednášku Romana Martynka nazvanou
Pouť do Compostely. V sobotu 22. dubna se uskuteční Otvírání
studánek neboli Cesta za tuctem studánek na modré trase Puntíkem.
Společně vyrážíme v 11.15 hodin od autobusové zastávky v Novém
Jičíně-Žilině – U Partyzána. Použít lze také autobus s odjezdem
v 11 hodin z autobusového nádraží, stanoviště č. 13. Za deště bude
akce o týden odložena – informace na telefonu 737 424 215. V neděli
30. dubna v 18 hodin zveme na aprílovou taškařici Naše milé čarodějnice. Vítán je nestandardní úbor a především šprýmovná nálada.

Pozvánky
• Puellae et Pueri se rozloučí s maturanty
Slavnostní koncert spojený s vyřazováním svých maturantů uspořádá středoškolský smíšený sbor Puellae et Pueri v úterý 4. dubna
v 18 hodin v Beskydském divadle. Pro tento večer si pozval nejen
svého častého partnera Sextet+, s nímž poprvé zazpívá společnou
skladbu, ale také Městský dechový orchestr Kopřivnice. Nebude
chybět ani malé taneční překvapení. Vstupenky lze zakoupit v pokladně Beskydského divadla.
• Akademie zve na básnickou skladbu i přednášku
Na dvě akce, které proběhnou v modlitebně evangelické církve
v Janáčkových sadech, pozve veřejnost Česká křesťanská akademie.
V neděli 9. dubna v 17 hodin si zájemci mohou poslechnout básnickou skladbu Paula Claudela s názvem Křížová cesta, s recitací
Martiny Pavlíkové za hudebního doprovodu violoncellisty Mariána
Pavlíka. Ve středu 3. května v 18 hodin se uskuteční přednáška
s následným rozhovorem teologa, religionisty a pedagoga Pavla
Hoška na téma Islám a křesťanství.
• Na Velikonočních trzích se nudit nebudete
Po čtyři dny – od 12. do 15. dubna – bude Masarykovo náměstí
patřit Velikonočním trhům. Ve stáncích najdete především velikonoční
zboží včetně kraslic, pomlázek, dekorací, perníčků a květin, ale
i koření, oříšky a med, občerstvení, sýry a uzenářské výrobky. Prodejní
doba bude v pracovní dny od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do
12 hodin. Chybět nebude ani doprovodný program. Středa –
od 9 do 16 hod. velikonoční dílna (malování kraslic, pletení tatarů,
velikonoční zvyky a tradice), od 15 do 15.30 hod. zpívání s kytarou
(AS Team, TS 23), od 16 do 17 hod. velikonoční zvyky a obyčeje ze
Skoronic. Čtvrtek – od 15.30 do 16.30 hod. Městská dechová hudba
Nový Jičín, od 17 do 18 hod. Fojti (valašský folkrock). Pátek –
od 9 do 17 hod. Pohádkové Poodří (představení mikroregionu),
Pískohraní (obrázky z písku). Sobota – od 9 do 12 hod. Pískohraní,
od 9.30 do 10.30 hod. Cimbálová muzika Pramínky (Kopřivnice), od
10.30 do 11 hod. Danube trio (Chile, Estonsko, Izrael).
• Přijďte mezi sběratele!
Tradiční setkání sběratelů se uskuteční ve středu 19. dubna
od 14.30 do 15.30 hodin v Klubu důchodců v ulici Msgr. Šrámka 13.
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Své přebytky tady budou moci nabídnout nebo přírůstky nakoupit
například sběratelé známek, pohlednic, mincí a odznaků. Vstup bude
volný.
• Závody kočárků proběhnou na náměstí
Již počtvrté se v Novém Jičíně uskuteční strolleringové závody,
spočívající ve sportovní chůzi s kočárky. Na programu budou závody
v kategoriích maminky, tatínkové a celé rodiny s kočárkem. Na všechny rodiny se těšíme v neděli 23. dubna v 15 hodin na Masarykově
náměstí. Rodinné startovné činí 50 korun. Registrovat se můžete již
nyní na www.zavodykocarku.cz.
• Podbeskydský autosalon představí nové modely
Novojičínští hokejisté zvou veřejnost na 21. ročník Podbeskydského autosalonu, který se uskuteční v sobotu 29. dubna a v neděli
30. dubna na zdejším zimním stadionu a v jeho okolí. Na největší
motoristické akci v našem regionu představí prodejci z Novojičínska
nové modely aut. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin. Součástí
autosalonu bude doprovodný program a drobné prodejní a prezentační akce.
• Skauti připravují příměstský tábor
Po roční přestávce chystají skauti ze střediska Pagoda příměstský tábor. Uskuteční se od 21. do 25. srpna a jeho tématem bude
Dobrodružství v Temnolese. Účastníci se ponoří do tajemného
světa mystických lesních bytostí a objeví všechna tajemství skrývající se mezi stromy. Vyzkoušejí si různé dovednosti užitečné
v přírodě a užijí si spoustu zábavy. Bereme kluky a holky ve věku
od 7 do 11 let. Táborový poplatek je 1 300 korun na osobu. Přihlásit se lze do 31. července. Více informací a přihlášky na
http://www.pagodanj.cz.
Výzva
• Nacvičujte s námi na Všesokolský slet!
Chcete zažít něco velkého? Staňte se aktivními účastníky Všesokolského sletu 2018! Sokol Nový Jičín bude nacvičovat skladby pro
rodiče s dětmi, žáky, ženy a seniory. V případě zájmu nám o sobě dejte
vědět do 31. května 2017 na e-mail sokol.novyjicin@seznam.cz nebo
na facebook Sokol Nový Jičín.

Novojičínský zpravodaj
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

SEŘI ZOVAČ
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.

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!

Novojičínský zpravodaj
Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce
tel.: 545 240 117
mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Medailové žně ploutvařů
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Dvanáctý ročník Světového poháru v plavání s ploutvemi odstartoval na konci února v maďarském Egeru. Mezi 460 závodníky ze
dvaceti zemí nechyběli ani zástupci Klubu vodních sportů Laguna,
kteří z tamního padesátimetrového bazénu „vylovili“ čtyři zlaté a po
třech stříbrných a bronzových medailích.
Všechna vítězství a dvě druhá místa vybojovali junioři. Jakub Kovařík exceloval v plavání s ploutvemi na hladině, když nenašel přemožitele na padesátimetrové ani stometrové trati. V závodu na sto metrů
s dýchacím přístrojem pod vodou jej od zlata dělila nešťastně provedená obrátka.
Jeho oddílový kolega Jakub Klimpar předvedl nádherné souboje
ve všech kraulových disciplínách s krátkými ploutvemi – na padesáti
a sto metrech vybojoval zlato, na dvoustovce byl o dohmat stříbrný.
Tři cenné kovy si odvezl také světový rekordman Jakub Jarolím,
poslední bronz do medailové sbírky přidala mužská štafeta v plavání
s ploutvemi na hladině.
Klimpar a Kovařík svými výkony v Egeru splnili limity pro účast na
juniorském mistrovství, které bude v srpnu hostit ruský Tomsk.
Jarolím a Ondřej Dofek splnili nominační limity na červencové mistrovství Evropy dospělých v polské Wroclawi. Další zastávkou Světového
poháru bylo na konci března italské Lignano, v dubnu se ploutvaři
utkají v polském Olsztyně.
Čtvrtého března se na novojičínském krytém bazénu uskutečnil
úvodní závod Středoevropského poháru mládeže. Domácí ploutvaři
v konkurenci závodníků z Česka, Slovenska a Polska vybojovali
pětatřicet medailí ve všech kategoriích.

Tituly pro mladé zápasníky

Sto padesát závodníků ze třiadvaceti oddílů se zúčastnilo juniorského a žákovského mistrovství republiky ve volném stylu, které
proběhlo poslední únorovou sobotu v Ostravě-Vítkovicích. Naše
město reprezentovali tři zápasníci, a všichni si vedli skvěle. Daniel
Baron (v červeném dresu při finálovém souboji), který ještě loni
startoval za žáky, získal v hmotnostní kategorii do 55 kilogramů
mistrovský titul mezi juniory do dvaceti let. V kategorii žákyň do
48 kilogramů obhájila Natálka Švrčková loňský titul a Anička
Jaklová skončila druhá ve skupině do 60 kilogramů.
Text a foto: Roman Kopecký

Volejbalisté přeborníky kraje!
René Bárta, trenér
Volejbalový tým starších žáků z Nového Jičína vybojoval titul přeborníka Moravskoslezského kraje! V letošním ročníku, jehož se zúčastnilo sedmnáct družstev, vyhrál šest ze sedmi turnajů a v předstihu
si zajistil celkové prvenství. Kromě titulu se naši volejbalisté mohou
radovat z postupu do kvalifikace na mistrovství republiky, která se
uskuteční první dubnový víkend na jejich domácí palubovce.

Kuželkářské naděje soutěžily
Iva Volná, předsedkyně oddílu

Lepší start do Světového poháru si Jakub Kovařík nemohl přát.
Foto: archiv KVS Laguna

Kdo chce hrát, musí uklízet
Petr Masník, Moravian Gators
S příchodem skoro jarního počasí je spojena i práce, především
na hřišti. Každý klub se o to své musí pečlivě starat, protože hřiště
je základ. Proto jsme my, členové discgolfového klubu Moravian
Gators, na začátku března pořádali první letošní brigádu na svém
domovském hřišti na Bochetě.
Přestože jsou v Novém Jičíně lidé, kteří o existenci discgolfu
nevědí, u spousty dalších je tomu naopak. Možná i proto je počet
pytlů s odpadky rok od roku menší. Předloni jsme jich nasbírali deset,
minulý rok o polovinu méně a letos už jen tři. Tímto bychom chtěli
poděkovat návštěvníkům za ohleduplnost a zároveň si přejeme, aby
tomu tak bylo i nadále.
A když zrovna neuklízíme Bochetu nebo na ní netrénujeme, vzorně
reprezentujeme. Jako například náš předseda Kryštof Novák, který
si jedenáctého března odvezl z turnaje v Šumperku krásné druhé
místo.

Novojičínský zpravodaj

Páté a zároveň finálové kolo druhého ročníku Grand Prix mládeže
hostila devatenáctého března zdejší kuželna. Startovalo v něm jednadvacet kuželkářských nadějí z pěti oddílů Novojičínska, rozdělených do tří věkových kategorií.
Nejúspěšnějším domácím závodníkem byl Vojtěch Gabriel, jenž
kategorii od osmi do deseti let vyhrál a součtem bodů ze všech pěti
kol obsadil stříbrnou příčku. Jeho oddílový kolega Martin Pavič ve
finálovém měření sil vybojoval bronz v nejstarší kategorii od třinácti
do patnácti let.
Podrobné výsledky a fotografie najdete na www.kuzelkynj.cz.

Plavecký tým předčil očekávání
Vlastimír Perna, trenér
Ačkoliv je plavání individuální sport, máme v Česku soutěž, která
porovnává výkonnost klubů. Je to mistrovství republiky družstev,
kde proti sobě v každé disciplíně nastupují dva plavci za každý klub.
Letos poprvé zdejší Plavecký klub zásluhou mužů postoupil do semifinále této prestižní soutěže.
V únorovém úvodním kole obsadili Novojičínští šestnáctou příčku
mezi jednašedesáti družstvy a jako poslední se kvalifikovali mezi
nejlepší. O měsíc později se osm chlapců a mužů zúčastnilo semifinále v Pardubicích. I když jsme od nich neočekávali výrazný posun,
podařilo se jim vylepšit bodový zisk a posunout se na skvělé jedenácté místo. Jejich úspěch podtrhuje skutečnost, že šest z nich je
v juniorském věku a celé družstvo patřilo v semifinále k nejmladším.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 7
15

Fotosoutěž čtenářů – 72. kolo
V zásilkách z první půle března ještě doznívají zimní motivy – celkem pětkrát – i když
je tu už konečně jaro. Jinak převládaly tradiční náměty: náměstí (5) nebo zámecké
věžičky (3), přestože zvítězily v minulém
kole. O to více jsou vítány zajímavé pohledy z výšin věžáků, které jsou dopřány jen
nemnoha zasílatelům. Stejně tak ale prezentace pozoruhodných míst, kam nezavítáme každý den. Vyhodnocené pořadí
je tentokrát historicky nejtěsnější.
1. místo získal Zdeněk Strnadl za snímek,
kterým se, jak jistě doufáme, definitivně loučíme s letošní zimou.
2. snímek v pořadí poslal Petr Lenart.
Dokládá, že i novodobý Mikuláš, stejně
jako ten původní, vzhlíží k chrámu
Nanebevzetí Panny Marie.
3. místo obsadil snímek Jana Zahradníka
– znalci Nového Jičína jistě snadno
poznají, ze kterého „věžáku“ byl pořízen.
4. výjimečné místo pro snímek Richarda
Gabriela je tu i proto, abychom si uvědomili, jakou raritu představují pikritové vyvřeliny na jižní straně Kojetína.
Pavel Wessely

1. místo: Zdeněk Strnadl

3. místo: Jan Zahradník

2. místo: Petr Lenart

4. místo: Richard Gabriel
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 17. dubna ve 12 hodin.
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