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Ondrášek šíří dobré jméno našeho města doma i v cizině
Dětský pěvecký sbor Ondrášek letos slaví padesát let svého trvání. Za tuto dobu jím prošly stovky talentovaných zpěváků,
vystřídalo se několik cílevědomých a trpělivých sbormistrů a ve vitrínách domovské základní umělecké školy přibylo velké
množství diplomů, pohárů a stuh za přední umístění v prestižních soutěžích a přehlídkách. Ondrášek se stal „rodinným
zlatem“ našeho města, šířícím dobré jméno Nového Jičína a Česka po světě. V tomto čísle si o něm můžete přečíst hned
dvakrát – o dvou připravovaných jedinečných koncertech s Janáčkovou filharmonií Ostrava a spřátelenými dětskými sbory
na straně 7 a o historii sboru na straně 9.
Text Karel Chobot, foto Vladimír Hampl
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v únorovém čísle Novojičínského
zpravodaje jsem vás informoval, že se
v roce 2017 pokusíme získat dotaci na
22 investiční akce. První úspěchy už jsou
tady. Za poslední měsíc jsme obdrželi
dotace na osm projektů. První má název
„Energetické úspory ZŠ Tyršova – družina Jiráskova“ a spočívá v revitalizaci
budovy družiny v Jiráskově ulici. Plánujeme zateplení fasády, střechy a soklové části, částečnou výměnu
oken a dveří a vybudování nové otopné soustavy. Předpokládané
náklady činí 3,4 milionu korun. Podpora z Operačního programu
životní prostředí (OPŽP) pokryje 40 procent z celkových způsobilých
výdajů.
Další investiční akcí jsou „Energetické úspory Azylový dům Straník“. Stavebními úpravami se sníží energetická náročnost budovy
a zlepší její komfort a vzhled. Předpokládané náklady jsou 1,9 milionu
a dotace OPŽP opět činí 40 procent z celkových způsobilých výdajů.
Třetí akce má název „Energetické úspory Suvorovova 152“.
Nevzhlednou budovu stojící v areálu Technických služeb zateplíme,
opravíme střechu a vyměníme okna. Předpokládané náklady jsou
5 milionů korun, dotace z OPŽP rovněž pokryje 40 procent způsobilých výdajů.
Letos proběhne čtvrtá, závěrečná etapa několikaletého projektu
„Regenerace panelového sídliště Bezručova – Riegrova“. Na dvě
etapy již přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) dotací
ve výši zhruba 70 procent rozpočtových nákladů. Pro tento rok se
nám podařilo získat 4 miliony korun. Předpokládané výdaje původně
činily 8,93 milionu, elektronickou aukcí se cena snížila na 5,44 milionu. V rámci čtvrté etapy bude v lokalitě Zborovská probíhat rekonstrukce chodníků, schodišť a opěrných zídek, úprava a doplnění
veřejné zeleně, městského mobiliáře a veřejného osvětlení. Vzniknou
stanoviště pro kontejnery na domovní a tříděný odpad a u bytového
domu Dvořákova 10 dojde k úpravě stávajícího sportovního hřiště.
V tomto roce rekonstruujeme budovu městského úřadu v Divadelní
ulici 1. Předpokládané náklady na opravu této kulturní památky činí
8,5 milionu. Moravskoslezský kraj nám ze svého Programu obnovy
kulturních památek a památkově chráněných objektů poskytl dotaci
ve výši 350 tisíc korun. Práce budou spočívat v obnově historické
fasády, výměně oken a opravě střechy.
Revitalizovat letos budeme i jednu z nejcennějších budov ve
městě – měšťanský dům Stará pošta č. p. 32. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2,23 milionu korun. Městu se podařilo získat
z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR)
Ministerstva kultury ČR 950 tisíc korun. Součástí zakázky bude
oprava vnitřních omítek, venkovní fasáda, oprava střechy, výměna
podlah a výmalba.
S naší památkovou rezervací souvisí i další projekt – „Regulační
plán MPR Nový Jičín“ – který stanoví využití jednotlivých pozemků
v historické části města a určí regulační prvky jejich plošného a prostorového uspořádání. Předpokládané náklady na jeho zpracování
dosahují 785 tisíc korun. Z Integrovaného regionálního operačního
programu jsme od MMR obdrželi finanční příspěvek, který pokryje
až 90 procent uznatelných nákladů akce.
V neposlední řadě zvelebíme další část Skalek. Na dílo s názvem
„Zvěrokruh Skalky“ byla ze Státního zemědělského intervenčního
fondu poskytnuta dotace 1,56 milionu. Celkové náklady na realizaci
činí 2,9 milionu. Projekt zvýší turistickou atraktivitu území a nabídne
další možnosti relaxace pro obyvatele Nového Jičína. Spirálovitě
vedená stezka s odpočívadly a zastaveními, doplněná o výsadbu
stromů, keřů a trvalek spojených tématem znamení zvěrokruhu,
bude splňovat funkci meditační i naučnou.
Poděkování patří všem odborům, které byly v získávání dotací
takto úspěšné.
Jaroslav Dvořák
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Lidé slavili Den Země

Oslavě Dne Země patřilo jednadvacátého dubna Masarykovo
náměstí. Město a jeho příspěvkové organizace připravily zábavný program pro mateřské a základní školy i pro širokou veřejnost.
Zahrnoval téma třídění odpadů i výrobu sádrových zvířecích
stop, dojení krávy na trenažeru, vytváření energie vlastní silou
a plnění různých úkolů. Technické služby vystavily svou techniku
včetně popelářského vozu, který děti samy obsluhovaly. Lidé
se seznámili s chovem valašských ovcí a podívali se na malé
kozičky. Velkou radost zejména dětem udělaly dva skákací
hrady a nafukovací horolezecká stěna. Nechyběl ani jarmárek
s možností nákupu řemeslných výrobků.
Text a foto: Pavel Sedlář

Veřejná setkání s občany
Novojičínský zpravodaj
Veřejná setkání s občany se uskuteční postupně ve všech místních částech našeho města. Kromě členů osadních výborů se jich
zúčastní zástupci vedení města a vedoucí odborů zdejší radnice.
Na programu budou informace o činnosti příslušného osadního
výboru, o investičních a dalších akcích loňského a plánovaných
akcích letošního roku. Prostor bude také pro dotazy, připomínky
a podněty občanů.
Místa a termíny setkání: Bludovice – pondělí 22. května
v 17 hod. (budova Fojtství), Loučka – úterý 23. května v 17 hod.
(restaurace U Chovatelů), Straník – pondělí 29. května v 17 hod.
(tělocvična v areálu TJ), Kojetín – úterý 30. května v 17 hod. (restaurace), Žilina – středa 31. května v 17 hod. (pod přístřeškem na
hřišti).

Vyjádřete se k městskému webu!
Zdeněk Petroš, tajemník komise
Nové webové stránky www.novyjicin.cz jsou v provozu necelý
rok, nyní bychom rádi znali váš názor na jejich případné vylepšení.
Komise pro otevřené město proto vytvořila jednoduchý elektronický
dotazník. Na adrese www.novyjicin.cz/anketaweb se do 31. května
můžete k webovým stránkám vyjádřit.

Připomínka Dne vítězství
Město Nový Jičín zve občany na vzpomínkovou akci ke Dni
vítězství. Pietní akt se bude konat v pátek 5. května v 10 hodin
u pomníku padlých na městském hřbitově a v 10.30 hodin
u památníku u kostela svatého Mikuláše v místní části Žilina.

Novojičínský zpravodaj
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Provoz hřišť u základních škol
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu
Základní školy v Novém Jičíně zpřístupní svá hřiště veřejnosti
v letošním roce v následujících obdobích:
Školní hřiště při ZŠ Komenského 66
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování a prázdnin: Po–So od 15 do 20 hod.,
Ne zavřeno.
Po předchozí dohodě se správcem lze sehrát přátelská utkání,
zapůjčit sportovní materiál a využívat hřiště i mimo provozní dobu.
Školní hřiště při ZŠ Tyršova 1
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování: Po–Pá od 15 do 18 hod., So–Ne od 9 do
18 hod.
V době prázdnin: Po–Ne od 9 do 18 hod.
Vstup na hřiště je pouze bránou z Derkovy ulice (za schodištěm
do školní jídelny).
Školní hřiště při ZŠ a MŠ Jubilejní 3
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování a prázdnin: Po–So od 16 do 19 hod.,
Ne zavřeno.
V areálu je pitná voda, učebna v přírodě s možností odpočinku,
příjemné posezení v prostředí s výsadbou okrasných dřevin.
Školní hřiště při odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Dlouhá 56
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování: Po–Pá od 15 do 20 hod., So od 9 do
20 hod., Ne zavřeno.
V době prázdnin: Po–So od od 9 do 20 hod., Ne zavřeno.
Upozornění:
Návštěvníci školních hřišť musejí dodržovat ustanovení jejich provozních řádů.
Provoz na dětských hřištích namátkově kontroluje Městská policie
Nový Jičín.

Zajímá vás budoucnost sportu?
Markéta Kvitová, odbor školství, kultury a sportu
V našem městě vzniká Plán rozvoje sportu. Součástí přípravy je zjišťování míry sportovní participace občanů, oblíbenosti jednotlivých sportů
či spokojenosti s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity.
Vyzýváme proto občany k vyplnění krátkého dotazníku určeného
lidem starším osmnácti let. Žáci a studenti budou vyplňovat jiný
dotazník ve školách. Výsledky šetření výrazně ovlivní budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní infrastruktury a realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost.
Dotazník bude od 1. do 31. května zveřejněn na
www.lokalsport.cz/novyjicin, odkaz na něj najdete i na městském
webu a facebooku. Výsledky dotazníku, stejně jako celý Plán rozvoje
sportu města Nového Jičína, projednají na konci roku zastupitelé,
k dispozici budou také na webových stránkách města.

Sběr nebezpečných odpadů
Ivan Junášek, Technické služby města
Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční
v místních částech Nového Jičína v těchto termínech a na následujících
místech:
Loučka – středa 10. května: 15.45–16.00 – parkoviště u podzemních
garáží, 16.00–16.15 – u věžáku č. 275 naproti pneuservisu, 16.15–16.30
– u Koruny, 16.30–16.45 – u správní budovy bývalého ZD
Kojetín – středa 10. května: 17.00–17.30 – točna autobusu
Straník – středa 17. května: 15.45–16.15 – nad školou, 16.15–16.45
– u prodejny Jednoty, 16.45–17.30 – odbočka ke hřišti
Bludovice – středa 24. května: 15.45–16.15 – čerpací stanice,
16.15–16.45 – autobusová zastávka u České školy, 16.45–17.30 –
u kostela
Žilina – středa 31. května: 15.45–16.15 – u hřiště, 16.15–16.45 –
Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), 16.45–17.15 – U Škorňů (Pstruží
potok), 17.15–17.30 hod. – Beskydská (parkoviště pod kaštany).
Pro převzetí těchto odpadů budeme žádat od občanů doklad k ověření jejich bydliště.
Svoz směsného komunálního a separovaného odpadu
proběhne o svátcích 1. a 8. května beze změn.

Přijede protidrogový vlak
Marie Machková, tisková mluvčí
Do našeho města přijede ve čtvrtek 4. května protidrogový
vlak Revolution Train. Speciálně vybavená vlaková souprava nabízí
zcela nové pojetí protidrogové prevence. Interaktivní a zážitkový
program je určen především školákům od 10 do 17 let. Další cílovou
skupinou jsou rodiny s dětmi a veřejnost se zájmem o danou problematiku. Za školáky uhradí vstupné v celkové výši 83 tisíce korun
radnice. Veřejnost díky finančnímu přispění Moravskoslezského
kraje zaplatí za devadesátiminutovou prohlídku pouhých 20 korun.
„Protidrogový vlak je sto padesát metrů dlouhý kolos, v jehož
vagonech se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách,
vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci příběhem procházejí a s využitím interaktivních technologií se stávají jeho účastníky,“ řekla vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.
Kromě kinosálu s projekcí, výstavního místa a dialogu s odborným výkladem, který navazuje na promítnutou část příběhu, mohou
lidé nahlédnout do prostor, jež nejsou v životě běžné. Ve vagonech
jsou zobrazeny například drogové doupě, vězení, policejní vyšetřovna, automobilová havárie v důsledku zneužití drog a léčebna
pro drogově závislé. Jednotlivé prostory se liší vizuálně, zvukově,
teplotně i pachově, aby lidé zapojením všech smyslů maximálně
vnímali problematiku drogové závislosti.
„Unikátní prostředí vlaku nabízí dětem a mládeži možnost okamžité neformální diskuze s vrstevníky, učitelem a odborníkem. Taková
debata je otevřenější a upřímnější než ve škole. Proto jsme projekt

Novojičínský zpravodaj

chtěli zpřístupnit všem žákům našich základních škol. Jejich vstupné uhradíme z rozpočtu města,“ doplnil starosta Jaroslav Dvořák.
Od 15.30 hodin bude vlak otevřen i pro veřejnost. Výpravy o patnácti lidech budou do soupravy vpouštěny každých 20 minut,
poslední prohlídka začne v 18.20 hodin.

Návštěva protidrogového vlaku představuje mimořádný zážitek.
Foto: archiv
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Do práce na kole a pro bonusy

Nasbírali metráky odpadu

Eva Balarynová, koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21

Marie Machková, tisková mluvčí

Registrace účastníků kampaně Do práce na
kole skončila v závěru dubna. Během května
si přihlášení cyklisté, pěšáci i koloběžkáři
budou na webových stránkách kampaně pravidelně – a věříme, že i poctivě – zaznamenávat
své výkony.
Aby se jim lépe soutěžilo, připravili jsme pro ně opět několik akcí
„Na triko“. Ve čtvrtek 4. května si mohou zdarma vychutnat kávu
v Pizza Oskar restaurantu v Loučce. Chlebíček a Jesenický pramen
jim nabídne ve středu 10. května jídelna U Kocourků, čtvrtek
18. května bude patřit kávě v kavárně Caffé Caffé, zmrzlina v cukrárně
Sauro na ně bude čekat ve středu 24. května. V květnu mohou
účastníci kampaně v hodinách pro veřejnost jednou bezplatně navštívit zdejší krytý bazén. To vše, když přijdou v soutěžním tričku.
Přesné časy akcí „Na triko“ najdete na www.dopracenakole.cz
v sekci Nového Jičína. Těšíme se i na vaše fotky z těchto akcí, které
můžete posílat na e-mail bpoboril@novyjicin-town.cz. Vyhlášení
výsledků se uskuteční v sobotu 10. června na Masarykově náměstí
jako součást SportFestu. Čas se dozvíte rovněž na webu kampaně.
Už teď se můžete těšit na zajímavé ceny, které průběžně zveřejňujeme!
Kampaň Do práce na kole 2017
v našem městě podporují:
Město Nový Jičín, Optika Lenka, Nemocnice AGEL Nový Jičín,
VOP CZ, s. p., TONAK, a. s., Šarady & Šrámková Allianz pojišťovna, Cukrárna Sauro, BESIP, Pizza Oskar restaurant, Caffé
Caffé, Kino Květen, BIKEMANIA shop, TANDEM M+R s. r. o,
CykloArt Nový Jičín, Jesenický pramen, Brose CZ spol. s r. o.
a město Kopřivnice.

Dopravní výchova a nová tabule
Ilona Majorošová, tisková mluvčí
Žáci čtvrtých tříd z našeho města a okolí, kteří přicházejí na
dopravní hřiště složit zkoušku nutnou pro získání Průkazu cyklisty,
si mohou znalosti dopravní výchovy zopakovat na nové interaktivní
tabuli. Zábavnou formou si ověří vědomosti o dopravních značkách, vybavení jízdního kola, řešení situací na křižovatkách a zásadách bezpečné jízdy. Následuje písemný test, po němž je venku
čeká praktická zkouška v podobě jízdy zručnosti a jízdy na kole
podle dopravních předpisů. Po úspěšném zvládnutí všech částí
zkoušky obdrží od strážníků Průkaz cyklisty. Městská policie v jarní
části dopravní výchovy přezkouší okolo čtyř set dětí.

Jak město pečuje o zeleň
Olga Kubálková, odbor životního prostředí
Mnohé občany příjemně překvapilo, když se letos na jaře na silničních ostrůvcích v Sokolovské ulici objevily cibuloviny. Je to výsledek podzimní mechanizované výsadby cibulovin – nízké směsi
krokusů, botanických tulipánů a narcisů.
Cibulovinami různých druhů Technické služby obohatily i některé
trvalkové záhony ve Smetanových sadech, za Španělskou kaplí
a záhony růží v Janáčkových sadech. Pokračuje rovněž úprava
okružních křižovatek, letničky pokvetou i na ostatních záhonech
v centru města, na hřbitově a v mobilních nádobách.
K péči o zeleň patří také kácení stromů – loni jich bylo sto sedmnáct,
převážně smrků, jeřábů, jasanů a bříz. Důvodem byl jejich špatný
zdravotní stav, pouze jednou bylo nutné kvůli havárii vodovodu
odstranit zdravou břízu. Vysazeno bylo sto šest stromů, většinou
jako náhrada za odstraněné dřeviny. Jednalo se například o buky,
javory, lípy, okrasné i ovocné jabloně, jeřáby a třešně, z jehličnanů
to byly douglaska, jedle, smrky omoriky a modřín.

4

Úklid dal brigádníkům chvílemi dost zabrat.
Foto: Ondřej Syrovátka
Čtyři desítky dobrovolníků o druhém dubnovém víkendu v rámci
kampaně Ukliďme svět – Ukliďme Česko čistily přírodní lokality
v našem městě. Při úklidu lesní cesty v takzvaném Tropickém údolí
a břehů Jičínky nasbírali pětatřicet pytlů odpadků. Dospělé i děti,
kteří se zapojili do projektu Zdravého města Nový Jičín, čekalo
po práci drobné občerstvení. Nashromážděné odpady odvezli
pracovníci Technických služeb na skládku a na třídicí linku.
„Přes nepříznivé počasí se nás v sobotu sešlo dvacet, což považuji za velký úspěch. Prošli jsme takzvané Tropické údolí mezi
podnikem VOP Bludovice a Čerťákem a nasbírali třiadvacet pytlů
s odpadky, to je okolo čtyř set kilogramů. Jen vytříděného plastu
a skla bylo sedm pytlů,“ shrnul zastupitel a člen komise Zdravého
města Dalibor Janošek.
V neděli se k akci připojili věřící Církve adventistů sedmého dne.
Pod vedením faráře Libora Škrly vysbírali odpadky na březích
Jičínky mezi Suvorovovou a Riegrovou ulicí. „Naplnili jsme jimi
dvanáct velkých pytlů. Někteří z dvaceti brigádníků narazili i na
pneumatiky a rozbitý televizor,“ řekl Škrla.

Náměstí bude patřit hasičům
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Hasičům bude v sobotu 13. května patřit Masarykovo náměstí.
Od 10 do 16 hodin tady proběhne krajské kolo soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel za účasti profesionálních i dobrovolných hasičů a zahraničních hostů.
Úkolem čtyřčlenných týmů bude v co nejkratším čase a co nejbezpečněji vyprostit zraněného člověka z havarovaného osobního
auta. Hasiči budou moci využít nástroje a vybavení, jež s sebou
běžně vozí v zásahových vozech. Scénáře vycházejí z reálných
dopravních nehod.
Soutěži bude v 9 hodin předcházet předání medailí Za věrnost II.
a III. stupně profesionálním hasičům, kteří příkladně plní své služební
povinnosti deset, respektive dvacet let. Pro veřejnost, zejména pro
děti, budou na náměstí připraveny rovněž statické ukázky zásahových
vozidel a stánek s dráčkem Hasíkem.
Uzavírka parkoviště a náměstí
V souvislosti s krajskou soutěží hasičů bude od pátku 12. května od 6 hodin do soboty 13. května do 17 hodin uzavřeno parkoviště v ulici Na Valech. V sobotu 6 do 17 hodin budou uzavřeny
také Masarykovo náměstí a přilehlé komunikace. Provoz budou
usměrňovat strážníci a pověření příslušníci hasičského záchranného sboru.
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Navštivte Veletrh Novojičínska

Bluegrassová dílna mezinárodní

Město Nový Jičín a podnikatelé pořádají XVIII. Veletrh Novojičínska, který se uskuteční v sobotu 27. května a v neděli
28. května, vždy od 10 hodin na zdejším zimním stadionu a v areálu fotbalového stadionu. Tradiční akce, jejímž cílem je podpora
malých a středních podnikatelů našeho regionu, nabídne možnost
prodeje, představení a nabídky služeb i bohatý kulturní program
pro děti i dospělé – po oba dny vystoupí zájmové kroužky Střediska
volného času Fokus a hudební skupiny. Chybět nebudou pouťové
atrakce a sobotní přehlídka historických vozidel v rámci Veterán
Rallye Ostrava. V neděli zveme návštěvníky na Velký dětský den
plný soutěží a zábavy.

Snídejte a zacvičte si férově
Eva Balarynová, koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21
Třetí ročník piknikového happeningu Férová
snídaně se uskuteční v sobotu 13. května od
9 hodin v zahradách pod gymnáziem. Zdravé
město Nový Jičín se přidá k více než stovce
českých měst, kde se ve stejnou dobu sejdou
tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele,
jejichž plodiny se dostávají na náš stůl.
Účastníci si přinesou vlastní dobroty z fairtradeových nebo lokálních surovin. Společným piknikem na veřejném místě vyjádří podporu
nejen místním pěstitelům, ale i producentům z Afriky, Asie a Latinské
Ameriky zapojeným do systému fair trade.
Během Férové snídaně proběhne také slavnostní otevření a ukázka
cvičení na novém workoutovém hřišti, které město v tomto parku
vybudovalo v závěru minulého roku. Pro děti budou připraveny omalovánky, dospělí si budou moci vyměnit recepty na domácí jídla
v Bazárku zdravých receptů.
Podrobnosti čtěte na webu a facebooku Zdravého města a na
průběžně aktualizovaném webu www.ferovasnidane.cz.

Tašky od strážníků jsou vidět
Ilona Majorošová, tisková mluvčí
Nákupní tašky z reflexních materiálů rozdávají rajonoví strážníci
seniorům, s nimiž se pravidelně setkávají při svých obchůzkách.
Lidé se na ně obracejí s podněty na změnu dopravního značení
v souvislosti s parkováním aut a odkládáním vraků, na stav místních
komunikací, veřejného osvětlení a zeleně, upozorňují na černé skládky a podobně. Tašky, jež pro tento účel věnoval BESIP, představují
symbolické poděkování občanům za projevenou všímavost a zároveň
zvyšují jejich bezpečnost v dopravě.

Tradiční výuka hry na bluegrassové nástroje se o druhém dubnovém víkendu konala v našem městě. Na setkání věnované mandolíně, kytaře, banju a kontrabasu se sjelo sedmdesát žáků od
Karlových Varů po Kyjev a sedm lektorů od Ústí nad Labem po
Bratislavu. Výuka probíhala v Mendelově střední škole. Součástí
dílny, kterou podpořilo město Nový Jičín, byl vyprodaný koncert
v Beskydském divadle a jamování v Hotelu Praha. Více na
Text Petr Brandejs, foto Jindra Hylmar
http://petrbrandejs.cz.

Městem mají jezdit elektrobusy
Marie Machková, tisková mluvčí
Zdejší městskou hromadnou dopravu čekají změny. Od prosince
letošního roku by ji namísto Technických služeb měl provozovat
soukromý přepravce. Staré autobusy mají nahradit tři nové bezbariérové elektrobusy značky SOR.
V případě podpisu smlouvy s novým provozovatelem zůstanou
cena jízdného i počty linek zachovány a ve vozech bude možné
platit bankovní kartou. Městská doprava by měla být zařazena do
krajského integrovaného dopravního systému ODIS.
„Na doporučení pracovní komise, jež posuzovala jednotlivé
nabídky, rada města schválila záměr uzavřít smlouvu se společností
Arriva Morava. Firma nabídla, že městskou hromadnou dopravu v Novém Jičíně bude provozovat za roční kompenzaci
3 923 800 korun,“ sdělil místostarosta Pavel Rozbroj. Smlouva by
měla být uzavřena na deset let, tedy do prosince 2027.
„Nový Jičín bude jedním z prvních měst, ne-li jediným, kde bude
místní doprava stoprocentně zabezpečena prostřednictvím elektrobusů. Její provoz bude pro město levnější a cestující se dočkají
většího komfortu,“ dodal Rozbroj.

Zavítala k nám Valašská rally
Poslední březnovou sobotu si motoristé z Nového Jičína přišli
na své. Městskými částmi projížděla známá Valašská rally. Rychlostní zkouška Lešná, měřící 17,12 kilometru, vedla přes atraktivní
části Kojetína a Straníku. Jezdci ji absolvovali dvakrát – se starty
ve 13.46 hodin a 17.37 hodin. Úvodního podniku mezinárodního
mistrovství republiky v rally, který se po pěti letech vrátil mezi
dvoudenní závody, se zúčastnilo přes sedmdesát posádek z pěti
zemí, jež provázela velká divácká podpora. Pořadatelé trať velmi
dobře vyznačili a zajistili i místa pro diváky. Zároveň se snažili
o minimální uzavírky a omezení provozu. Obyvatele místních
částí v dostatečném předstihu informovali o časech a rozsahu
neprůjezdných úseků, omezení veřejné dopravy a podobně.
Vzhledem k hladkému průběhu akce, dobrému počasí a pozitivním diváckým ohlasům můžeme letošní ročník hodnotit kladně.
Na snímku jeden ze soutěžních vozů na výjezdu z autobusové
točny v Kojetíně.
Text a foto: Lumír Zrník
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Toulky s Čejkou na Den ptactva

Střípky ze školních lavic

Vlasta Čejková, Klub českých turistů

Od našich dopisovatelů

Jarní sezonu začali novojičínští turisté prvního dubna – na Mezinárodní den ptactva – trochu netradičně Toulkami s Čejkou. Podnikli
jsme vlakový výlet do Hranického krasu, kde jsme navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast.
Od nádraží v Hranicích se sedmačtyřicet turistů vydalo do Zbrašova. Cestou jsme se zastavili v informačním centru na zámku pro
razítka do „cancáků“ a pokračovali k jeskyním. Na jejich prohlídku
se všichni těšili, protože někteří tady ještě nikdy nebyli.
Mimo jiných zajímavostí jsme se od průvodkyně dověděli, že tento
typ jeskyní se nikde jinde na světě nevyskytuje. Po osvěžení minerální
vodou u Kropáčova pramene a zastávce na kolonádě jsme pokračovali na Hranickou propast. Loni proběhlo nové měření její hloubky,
které prokázalo, že se jedná o nejhlubší zatopenou propast na světě.
A to stále ještě nebylo dosaženo jejího dna! Od propasti jsme vyrazili
Naučnou stezkou Hůrka zpět do Hranic přes ruiny hrádku Svrčov
a vyhlídku nad řekou Bečvou se sochou svatého Jana Nepomuckého.
Kdo měl zájem, mohl se v Hranicích podívat do synagogy a zámecké
zahrady.

• strom k uctění památky ředitelky Dany Valčíkové vysadili sedmého
dubna žáci Základní školy Komenského 66. Vybrali červený javor,
protože měla ráda slunce a veselé barvy. Strom jim bude připomínat její slova: „Měj rád lidi… Hledej vždy to krásné, co tě dovede
potěšit… Hlídej si ve své duši sluníčko a čisté modré nebe…“
• nezvyklou pátrací akci pro předškoláky vyhlásili v Základní škole
Tyršova. Na pěti setkáních s rodiči a za pomoci starších žáků
a učitelek hledali písmenka do tajenky. Před zápisem do prvních
tříd se děti zábavnou formou seznámily s prostředím školy i družiny
a nasály školní život.
• den otevřených dveří předcházel zápisu do prvních tříd v Základní
škole Dlouhá. Předškoláci v doprovodu rodičů si mohli projít školu
a ověřit si, jak jsou na školní docházku připraveni. K tomu jim
posloužilo šest stanovišť, na nichž plnili různé úkoly.
• zápis prvňáčků se šestého dubna uskutečnil i v Základní škole
Jubilejní. Děti se snažily ukázat, co všechno umějí a znají. Za
odměnu se vydaly s kominíkem Štístkem na cestu plnou překvapení. Zkusily si vyprat prádlo, upéct rohlík nebo postavit vlastní
komín.
• cestu do pravěku podnikli čtvrťáci ze Základní školy Komenského
68. V Archeoparku Všestary je průvodkyně seznámily s pravěkými
obydlími, nástroji, způsobem života i pohřbívání. Děti si vyzkoušely
opracovávání kamene, kopání a rytí na pravěkém políčku, nechyběl ani hod oštěpem.
• o významu vody si v březnu povídali v družině Základní školy
Komenského 68. Dvaadvacátého března – na Světový den vody
– utvořili žáci, učitelé i kuchařky na chodbě dlouhou řadu. Každý
dostal kelímek s vodou. Vzniklo video, na němž se všichni postupně napijí vody a přiťuknou si se svým sousedem. K vidění je na
https://www.youtube.com/watch?v=tZRB4eA41ec.
• děti z mateřských škol u příležitosti Dne Země přispěly ke zlepšení
životních podmínek populace veverek, jež našly útočiště ve školních zahradách. S pomocí učitelek vyrobily budky a vyzdobily je
tak, aby zkrášlily okolí a umožnily pozorování pohybu veverek.
Hotové výrobky sestavené z dílů dřevěné skládačky jsou do pátku
5. května vystaveny ve vestibulu radnice.
• žáci sedmé a osmé sportovní třídy Základní školy Komenského
66 jsou mistry Moravskoslezského kraje ve volejbale. V dlouhodobé soutěži sedmnácti družstev nenašli přemožitele
a vyhráli všechny zápasy. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš
Havlásek.
• žáky a učitele z partnerských škol v polské Inowrocławi, rumunském Buzau, tureckém Merkezu, švédském Stockholmu, španělském Madridu a francouzském Dijonu hostila na přelomu
března a dubna Základní škola Komenského 66. Školy spolupracují na ekologickém projektu, vedeném v anglickém jazyce.

Ženy mohou rozvíjet svůj svět
Miriam Vránová
Prvních dvacet žen z Novojičínska úspěšně absolvovalo půlroční
vzdělávací program sociálního podnikání s názvem Rozvíjím svůj svět,
který ve zdejším Rodinném centru Provázek uspořádala organizace
Spiralis. Nový Jičín byl prvním ze šesti měst, kde se kurz uskuteční.
Podmínkou přijetí do programu byla zkušenost s dobročinnými
aktivitami nebo záměr v budoucnu se jim věnovat. Ženy si pod
vedením lektorek a mentorů z řad místních podnikatelů vytvořily
mapu vlastních životních úspěchů, naučily se, jak založit a vést
sociální podnik a díky tréninku komunikačních dovedností překonaly
strach. Nyní dokáží přirozeně představit svůj projekt před kamerou
a na veřejnosti. To vše bezplatně díky podpoře Evropského sociálního
fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Půjčují monitory dechu
Radka Miloševská, tisková mluvčí nemocnice
Monitory dechu půjčuje zdejší nemocnice rodičům do domácího
prostředí. Zpoplatněnou službu zavedla ve spolupráci s Nadací Křižovatka. Monitory představují jedinou účinnou prevencí úmrtí způsobenou poruchou dýchání kojenců, které v Česku ročně postihne
okolo čtyřiceti dětí.
Přístroje mají podobu podložek, které se umísťují pod matraci kojence. Jejich užití je vhodné u dětí od narození do dvanácti měsíců. „Na
jakoukoliv větší odchylku v dýchání upozorní do dvaceti vteřin, tedy
dostatečně rychle na to, aby dechová prodleva nezanechala na dítěti
vážné následky. Zapůjčení monitoru nabízíme všem zájemcům bez
ohledu na to, zda maminky rodily v naší nemocnici nebo ne,“ říká staniční sestra dětského a novorozeneckého oddělení Dana Babelová
a dodává, že půlroční výpůjční dobu lze podle zájmu prodloužit.

Zdraví jako dobrý motiv
Milada Pěchová
Druhé společné Dny zdraví, nyní pod názvem Vaše zdraví – dobrý
motiv, uspořádala zdravotnická sekce Mendelovy střední školy na
konci března ve spřátelené firmě v Kopřivnici a Rožnově pod Radhoštěm. Stejně jako na podzim byla cílem osvěta zaměřená na prevenci kardiovaskulárních nemocí a na propagaci pohybu jako
důležitého způsobu předcházení civilizačním chorobám. Zaměstnanci si mohli nechat změřit krevní tlak, tepovou frekvenci nebo si
ověřit tělesnou zdatnost Ruffierovým testem. Akci pomáhalo organizovat a zajišťovat osm studentek oboru zdravotnické lyceum
a zdravotnický asistent.
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Zahraniční studenti poznávali také pamětihodnosti naší země.
Foto: Anneli Thompson
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Chráněné části přírody a krajiny na Novojičínsku (2)

Přírodní památka Sedlnické sněženky
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a její bohaté zastoupení
v údolní nivě řeky Sedlnice byly základem nejprve pro sledování
a botanické průzkumy území, později v roce 1988 důvodem k vyhlášení ochrany. Území se rozkládá na loukách, zahradách a v parku
v zastavěném území, ale i v okrajích lesů a břehových porostech
podél toku.
V roce 2007 orgán ochrany přírody dřívější chráněný přírodní
výtvor zařadil do území nejbohatší lokality výskytu druhu v částech
katastrů Sedlnice, Skotnice, Prchalov a Příbor. Kolem čtyř izolo-

Sněženky daly název přírodní památce v údolní nivě Sedlnice
Foto: Hana Hůlová

Ondráš vystoupil v Praze

Pěvecký sbor Ondráš vystoupil devátého dubna na Velikonočních trzích na Staroměstském náměstí v Praze. V pestrém programu
nechyběly úpravy českých i zahraničních lidových písní, klasické
sborové skladby i úpravy slavných českých jazzových šlágrů.
Vystoupení provázela skvělá atmosféra. Asi největší potlesk sklidil
cyklus afrických písní s doprovodem na buben djembe. Velmi se
líbily také jazzové skladby, v nichž sólo bravurně a velmi stylově
zazpíval Jaroslav Najzar. Odměnou pro nás byla rovněž pochvala
pořadatelů, kteří nás ihned po vystoupení pozvali, abychom přijeli
vystoupit na vánočních trzích. Záznam některých skladeb a fotografie z vystoupení najdete na www.facebook.com/psondras.
Text a foto: Vendulka Bervicová
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vaných lokalit je vymezeno ochranné pásmo do vzdálenosti
50 metrů od hranic přírodní památky.
Z botanického hlediska je široká údolnice Sedlnice po stranách
lemována pruhy luk a fragmenty lužních porostů, kde výskyt sněženky doplňuje bylinný porost s bohatým přirozeným složením
původní vegetace (bažanka vytrvalá, plicník lékařský, popenec
břečťanolistý, dymnivka dutá a plná, kuklík obecný, sasanka pryskyřníkovitá, jarmanka větší, prvosenka vyšší, pryskyřník kosmatý,
hvězdnatec čemeřicový). Ze zvláště chráněných rostlin lze zmínit
výskyt ohrožené lilie zlatohlavé a měsíčnice vytrvalé.
Zařazení sněženky mezi zvláště chráněné druhy znamená, že
rostlina je chráněna v podzemních i nadzemních částech, všech
vývojových stadiích a chráněn je rovněž její biotop. Je zakázáno
sněženky sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak
rušit ve vývoji. Nelze je ani držet, pěstovat, dopravovat, prodávat,
vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.
Oproti původní zákonné ochraně byly po vstupu Česka do Evropské unie některé podmínky zpřísněny a začleněny do novely zákona
o ochraně přírody a krajiny. V bližších ochranných podmínkách příslušného nařízení jsou vymezeny činnosti, které lze provádět jen
se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Patří mezi ně například zásahy do koryta vodního toku a přilehlých
pozemků, terénní úpravy, těžba nerostů, změny druhu a způsobu
využití pozemků, povolování a umísťování staveb, reklamních tabulí
a jiných zařízení včetně mysliveckých nebo rybářských, jež mohou
ovlivnit předmět ochrany nebo narušit krajinný ráz území. V souvislosti s některými rozsáhlejšími stavebními pracemi byly pro
zachování genofondu sněženek provedeny záchranné transfery
rostlin, spočívající v jejich přestěhování do míst, kde nejsou ve
svém vývoji rušeny.

Ondrášek zazpívá s filharmonií
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Dva koncerty s Janáčkovou filharmonií Ostrava a spřátelenými
dětskými sbory ze Šumperku, Sušice, Dačic a Českého Krumlova
uspořádá sbor Ondrášek k padesátému výročí svého vzniku. Na
pódiu stane 250 dětských a mládežnických zpěváků a 70 filharmoniků v čele se sólistkou Evou Dřízgovou-Jirušovou.
Posluchačům představí monumentální dílo The Armed Man
(A Mass for Peace) předního současného autora klasické hudby
Karla Jenkinse. Koncerty se uskuteční v neděli 7. května
v 17 hodin v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských
horách a v pondělí 8. května v 15 hodin v Beskydském divadle
v Novém Jičíně.
Mass for Peace (Mše za mír) si Ondrášek vybral pro její silný
protiválečný akcent. Autor dílo věnoval obětem války v Kosovu,
téma je ale živé i v nynější době uprchlické krize. Navíc se koncert
odehraje ve dnech, kdy si připomínáme konec druhé světové
války. „Všichni chceme, aby naše děti žily v míru, a zároveň cítíme,
že dnešní svět je místem permanentního napětí. Je symbolické,
že Mši za mír budou zpívat právě děti,“ uvedl sbormistr Ondrášku
Josef Zajíček.
Rozsáhlé Jenkinsovo dílo si Ondrášek zazpíval již předloni
v Českém Krumlově u příležitosti sedmdesátého výročí konce
druhé světové války. K oslavě vlastního jubilea se rozhodl pro
stejné dílo. O nastudování požádal Janáčkovu filharmonii Ostrava
a spřátelené dětské sbory. Grant na realizaci nákladného projektu
poskytly město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj.
Vstupenky na koncerty lze zakoupit v pokladně Beskydského
divadla v Novém Jičíně a dále v Ostravě v kanceláři Svatováclavského hudebního festivalu nebo v Ostravském informačním
servisu, pobočka Elektra. Více informací najdete na www.shf.cz.
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Velká válka v novojičínském tisku: březen – květen 1917
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv
Březen na stránkách místních novin začal v duchu doznívajícího masopustního veselí. Čtenáři se dočetli o dvou úspěšných, zcela vyprodaných
představeních světově proslulého amerického souboru liliputů Andrease
Zeynarda. O dva dny později následovala inscenace Těšínského divadla
a další den promítání místního kina – rovněž vyprodáno. A to ještě měla
do Nového Jičína zavítat slavná berlínská umělkyně Elsa Laura von Wolzogen, která se během písňového večera měla doprovázet na loutnu.
Všechny kulturní podniky včetně filmových projekcí se odehrávaly
ve spolkovém domě. Jejich častá návštěva, jakož i nadcházející jarní
sezona však vyžadovaly patřičnou úpravu zevnějšku. Kostýmy, šaty
nebo blůzky pro ctěné dámy z Nového Jičína a okolí šila Berta
Wischeková ve svém salonu na ulici Dr. von Fuxe (dnes Purkyňova)
proti Rudolfově nemocnici.
Slavnostního otevření se 31. března dočkala nová budova c. k. privátní banky a směnárny a. s. Mercur na náměstí. Projekt měl kvůli
válce značné zpoždění, demolice původního hotelu Schuster začala
už 1. července 1914 a stavba měla být předána k užívání v následujícím
roce.

Nová budova banky a směnárny Mercur.

Foto: Státní okresní archiv NJ

Půst ve znamení dobročinnosti
V období půstu mezi Popeleční středou 21. února a Nedělí velikonoční
8. dubna obyvatelé města tradičně přidali v dobročinném úsilí. Ernestine
Gromannová darovala 300 korun fondu pobočného spolku Červeného
kříže, který v roce 1881 pomáhala založit. Heinrich Lichnofsky s chotí
u příležitosti své zlaté svatby předali starostovi Heinrichu Czeikemu
1 000 korun s přesnými pokyny: na přístavbu sirotčince 300 korun,
k rozdělení mezi chráněnce zaopatřovacího ústavu 200 korun, vdovám
v nadaci 100 korun, na fond válečného štítu pro válečné vdovy a sirotky
200 korun a ženskému dobročinnému spolku 200 korun.
Nadále se vybíralo pro válečné zajatce v Berezovce na Sibiři. Výplata
z válečné nadace Franze a Sofie Seibertových měla v březnu dosáhnout
241,60 koruny k rozdělení mezi místní chudé invalidy vzešlé z probíhající
války, neschopné zajistit si obživu jiným způsobem. Zájemci se mohli
hlásit na radnici, právo rozhodnout se podle dalších kritérií si Sofie
Seibertová, vdova po majiteli továrny na Mlýnské ulici (dnes Hoblíkova),
ponechala pro sebe.
V postním období měli studenti c. k. státní reálné školy možnost
zúčastnit se velikonočních duchovních cvičení, která se konala v nadační kapli svatého Ondřeje při měšťanském zaopatřovacím ústavu.
Redakce také připomněla starý pozapomenutý místní zvyk, kdy na
čtvrtou neděli postní Leatare mladé dívky za zpěvu s ratolestmi obcházely dům od domu a vykoledovaly si tak pečivo nebo drobné peníze.
Přímo v období velikonočních svátků probíhala samostatná sbírka pro
potřeby Červeného kříže.
Do vlaku se svačinou
Kvůli nedostatku uhlí v ostravských skladech, kde prý bez úplatku
v podobě brambor nebo vajec nebylo nic k dostání, noviny vyzývaly
k úspornému topení. Šetřilo se i s plynem nebo elektřinou při svícení
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a ve vybraných částech města bylo časově omezeno pouliční osvětlení.
Pro výdej chleba a mouky byly určeny obvody, v nichž se odběratelé
nahlásili u konkrétních pekařů. Prodej potravin na lístky v režii obce
probíhal v sídle vdovské nadace na Schenkově náměstí (dnes horní
část ulice Gen. Hlaďo), ovšem vždy omezeně, pro určitý počet majitelů
lístků. Nabídka byla různorodá, závislá na momentální dodávce zboží,
od mýdla po špek, krakovské klobásy, kysané zelí, čajové a dánské
máslo a především brambory.
Spolek chovatelů drobného zvířectva na valné hromadě v hostinci
U Nového slunce přítomným předvedl slepice vlašky a sulmtálky vhodné k chovu a také proso na krmení. Nadále byli obyvatelé vybízeni
ke spořivosti a dodržování bezmasých dnů, ve městě se neměly z nařízení úřadů vyskytovat žádné neobdělané pozemky. I cestující vlakem
si měli raději vozit vlastní svačiny, protože zásobování nádražních restaurací pečivem vázlo.
Jobova zvěst: Konec piva!
Čtenáři byli upozorněni, že je lépe jíst nejméně dva dny starý chleba,
protože více zasytí při menší velikosti krajíce a déle tak vydrží. Čerstvá
zelenina, obsahující až z devadesáti procent vodu, měla být nahrazována
sušenou, které se tím méně spotřebuje, například při přípravě polévky
s julienne, zeleninou nakrájenou na tenké nudličky.
Popel a prach na cestách se po prosetí měl přimíchat na záhonech
do místní těžké a chladné jílovité zeminy a tím ji ohřát a odlehčit. Množství
masa z nucené porážky bylo limitováno na půl kilogramu pro čtyřčlennou
rodinu, na kilogram při počtu čtyř až osmi osob a při ještě vyšším počtu
členů domácnosti na půldruhého kila – to vše jen pro ty nejchudší ve
městě, kteří se prokáží potvrzením z policejního úřadu.
Jako Jobova zvěst se v závěru března městem roznesla zpráva o konci
výroby piva. Naštěstí jen do srpnové sklizně, kvůli zastaveným dodávkám
jinde potřebnějšího pivovarského ječmene. A tak se pozornost jednoho
z přispěvatelů při kritickém dlouhodobém nedostatku chleba, masa,
mouky a jiných základních potravin obrátila také k polním škůdcům.
Oproti současným moderním přístupům k ochraně přírody došel autor
článku k závěru, že vrány ani vrabci nejsou užiteční. Vrány měly způsobovat úbytek zpěvného ptactva a vrabci drze odhánět ušlechtilejší druhy
z potravních teritorií a páchat značné škody na polích, kde měli sežrat
velké množství obilných zrn a cenných semen, škubat pupeny angreštu
a rybízu. Přitom lze prý oba druhy úspěšně a ve velkém lovit, přikrmovat
jimi prasata, která pak lépe přibývají na váze, a z mladé vrány navíc i uvařit
chutnou polévku.
Velikonoce nevlídné a chudé
Velikonoční svátky proběhly ve zdání obvyklého pokoje, v rámci nevalných možností na trhu s potravinami a při zákazu barvení vajec. Ve farním
kostele a Španělské kapli se od Zeleného čtvrtku do Božího hodu velikonočního hrály při bohoslužbách a obřadech mše známých autorů,
předem patřičně inzerované v tisku.
V rubrice Válečné dopisy si příbuzní a známí vyměňovali velikonoční
pozdravy se svými blízkými na frontě. Velikonoce jako ostatně celé jaro
byly chladné, deštivé a místy i zasněžené. A to i po začátku letního času,
který měl toho roku trvat od 16. dubna do 17. září.
Počasí nepříznivé polním pracím a sadaření vytrvalo do začátku května,
kdy se náhle oteplilo, ale blesk při bouřce z noci na 1. května udeřil do
katolického kostela v Suchdolu nad Odrou a jeho věž shořela. Teplé
počasí umožnilo na konci května otevřít Vzdušné a sluneční lázně zdravotního spolku v Novém Jičíně.
Arcivévoda v nemocnici
S nástupem nového císaře byly ve školních osnovách upraveny dny,
v nichž měli žáci volno, a to o narozeninách a svátcích císařského páru.
Původní volné dny byly zrušeny. Dne 24. dubna oslavila císařovna Zita
svátek a 9. května pětadvacáté narozeniny, řádně uctěné a připomenuté
i v Novém Jičíně. V předvečer proběhla bohoslužba v synagoze císaře
Františka Josefa I., v samotný den slavné Te Deum za účasti představitelů
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samosprávy a místních škol ve farním kostele a následující neděli bohoslužba v evangelické modlitebně. Město se zahalilo do vlajkoslávy a školáci se dočkali volna. Na zesnulého císaře Františka Josefa I. vzpomínali
místní na výstavě fotografií z jeho poslední cesty.
Velké slávy se 7. května dočkala Rudolfova nemocnice. Arcivévoda
František Salvátor coby inspektor dobrovolných zdravotnických jednotek
Červeného kříže navštívil Nový Jičín během inspekční cesty z Lipníku
a Hranic. Přivítali jej zástupci státní i místní správy, místopředsedkyně
pobočného spolku Červeného kříže a hlavní představený nemocnice,
primář Dr. Koller.
Při prohlídce obou budov, starší se světlými a vzdušnými pokoji a nového chirurgického pavilonu se dvěma operačními sály postavenými podle
návrhů Dr. Kollera, vyslovil arcivévoda velké uznání a pochvalu. Především

ho zaujalo moderní vybavení, včetně aparátu švédského ortopeda a jednoho ze zakladatelů mechanoskopie Gustava Zandera, a horské slunce.
Krátce, ale srdečně promluvil s pacienty a personálem, pomodlil se v sousední Španělské kapli a pokračoval vozem dále směrem na Příbor.
Obecně však byla doba nejistá a tíživá, přibývala další a další omezení,
zdražení, nouze a nemoci. V Petrohradě po revoluci koncem února
abdikoval car Mikuláš II. První zvěsti se však čtenáři dověděli až
8. března a podrobnosti o dva dny později. V nastalém zmatku je zajímal
především osud jejich blízkých v zajetí. Zprávy o nich se snažily zprostředkovat dánský a švédský Červený kříž. Do války se začátkem dubna
zapojily Spojené státy americké, vyhrocoval se konflikt Německa s prozatím stále neutrální Brazílií, počátkem dubna Německu vyhlásila válku
Kuba. A lidé byli značně vysílení a unavení.

Pět desetiletí s Ondráškem
Karel Chobot
Novojičínský pěvecký sbor základní umělecké školy Ondrášek
a jeho přípravná oddělení Hrášek, Rarášek, Kulihrášek a Komorní
sbor slaví svou padesátou sezonu. A při každém koncertním vystoupení potvrzuje, že patří mezi rodinné zlato našeho města a ke špičkovým pěveckým sborům mezinárodního renomé, šířící dobré jméno
českého a moravského dětského sborového umění po celém světě.
Vždyť Českou republiku a město Nový Jičín díky Ondrášku znají
nejen v evropských zemích, ale i v Japonsku, Číně, Africe a Spojených
státech amerických, jak jsme o tom léta psali na stránkách Novojičínského zpravodaje a já zaznamenával do kroniky města.

V počátcích pomáhala Eva Jiříčková, při Ondrášku vzniklo Sdružení
rodičů a přátel s výborem, kterému předsedal MUDr. Karel Pavlis
a jehož členy byli Anna Doležalová, Marie Hýsková, Jindřich Knápek
a Bohumil Kot.

Sbor a jeho lidé
Vzpomínky jsou slovy básníka Jaroslava Seiferta jako provazy,
svazující nás s minulostí a zároveň poutající lanem soudržnosti k rodině, přátelům, dávným láskám, rodnému městu, kamarádům ze spolku. Padesátými narozeninami Ondrášku připomínáme mnohem více:
historii, příběhy kdysi dětských kamarádů, dnes prarodičů či rodičů,
jejichž potomci zažívají nádherný pocit sounáležitosti a hrdosti při
závěrečném potlesku koncertního vystoupení jako před lety oni.
Dnešní Ondrášek navíc jako by navazoval na odkaz svých pradávných předchůdců ze šestnáctého a sedmnáctého století, kdy
z kůru zdejšího farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie zazníval
zpěv malých žáčků, zkrášlující mše a další pobožnosti. Již při svém
narození v roce 1967 navazoval na odkaz jiného významného předchůdce, Pavlíkova dětského sboru. A zároveň se přichýlil pod ochranu staršího bratra, Ondráše, pod jehož záštitou vznikl.
Hlasová i teoretická přijímací zkouška přihlášených dětí se konala
4. a 5. března 1967, o serióznost i přísný výběr se postarali umělecký
vedoucí a dirigent sboru Ondráš Ervín Bártek a umělecký vedoucí
a dirigent vznikajícího dětského sboru Václav Ptáček. Do náboru se
přihlásilo okolo sto čtyřiceti dětí. Na první zkoušku 6. dubna 1967
ve zkušebně tehdejší Stálé divadelní scény v Novém Jičíně jich bylo
pozváno sedmdesát.

Radost rozdávaná z pódia
První, a hned velmi úspěšné vystoupení se konalo 6. listopadu
1967 na společném koncertu s „mateřským“ Ondrášem. Následovala
další koncertní vystoupení, na jaře roku 1968 první natáčení pro
ostravské studio Československého rozhlasu, 5. dubna 1968 se
Ondrášek zúčastnil okresního kola soutěže dětských pěveckých
sborů Zájmové umělecké činnosti a zvítězil. Porazil soubor Základní
devítileté školy Odry, který vedla Marie Volná, známá dnes pod příjmením Bělíková. V krajském kole téže soutěže Ondrášek skončil
na druhém místě.
Následoval první zahraniční zájezd v květnu 1968 do Polska a první,
zcela samostatný celovečerní koncert 11. prosince 1968 v sále Stálé
divadelní scény. Zakladatel sboru Václav Ptáček věnoval Ondrášku
a Novému Jičínu svá nejlepší léta. Spolu s Bártkovým Ondrášem
dokázal, že v nově osídleném Novém Jičíně rozkvetla česká, respektive moravská pěvecká kultura.
V roce 1992 předává Václav Ptáček řízení sboru Josefu Zajíčkovi,
jeho bývalému členu, učiteli základní umělecké školy, pěvci a hudebníkovi tělem i duší. Sbor zažívá nový rozmach a obrovské úspěchy
doma i v zahraničí.
Zajíček také řídil oba letošní jubilejní koncerty, které se uskutečnily
osmnáctého března. Bravurní, pěvecky precizní vystoupení všech
přípravných oddělení, koncertního, komorního i jubilejního sboru,
slavnostní, radostná nálada, křest publikace k výročí, loučení s některými členy Komorního sboru a sbormistryni Michaelou Sedoníkovou,
odcházející na mateřskou dovolenou, bylo dojemné a zanechalo hluboké zážitky v mysli posluchačů. Ať Ondrášek zpívá nejméně dalších
padesát let od srdce k srdci u nás doma, v Evropě i ve světě!

Ondrášek při svých vystoupeních dokáže publikum i překvapit.
Foto: Maryla Chobotová

Jubilejní koncert k padesátinám sboru.
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e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Středa 3. května v 19 hod. • Petr Kolečko: ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
• Hořká komedie – tři ženy, 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, přináší 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.
■ Pátek 5. května v 19 hod. • HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA • Charitativní
koncert – pořádá Mobilní hospic Strom života.
■ Sobota 6. května v 15 hod. – farní chrám Nanebevzetí Panny Marie
• KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY • Účinkují sbor Ondrášek a hosté. Vstupenky na místě.
■ Pondělí 8. května v 15 hod. • SLAVNOSTNÍ KONCERT K 50. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU ONDRÁŠEK • Více informací na straně 7.
■ Čtvrtek 11. května v 17 hod. • ŠKOLA V POHYBU • Akademie
ZŠ Komenského 68 • Vstupenky v předprodeji ve školní družině.
■ Pátek 12. května v 19 hod. – malý sál • CELBOSS • Koncert francouzské
zpěvačky Céline Bossu a její kapely.
■ Úterý 16. května v 19 hod. • Jacques Offenbach: RYTÍŘ MODROVOUS (opereta) • Příběh podivného šlechtice, vraždícího své manželky.
Předplatné skupiny A.
■ Středa 17. května v 19 hod. – malý sál • Joan Shirley: VRAŽDA SEXEM
• Komedie o muži, jenž nemůže najít sám sebe, a jeho praktické ženě.
Hrají: Zdeněk Šmejda/Pavel Lichnovský, Barbora Režná, Dagmar Kolářová,
Renata Klenková, Gabriela Bajerová/Jana Palacká, Marie Kovářová, Alena
Kupková, Viktor Dudák, Josef Jansa.
■ Čtvrtek 18. května v 19 hod. – farní chrám Nanebevzetí Panny Marie
• CHVÁLA TRUBKY • Marek Vajo, Jiří Houdek, Marek Zvolánek – trubka,
Daniela Valtová–Kosinová – varhany. Kruh přátel hudby.
■ Pátek 19. května v 19 hod. • O VŠECH VĚCECH BÁJEČNÝCH
S ONDRÁŠEM A TAMBURAŠI • Společný koncert dvou těles z Nového
Jičína a Studénky.
■ Neděle 21. května v 16 hod. • Lyman Frank Baum: ČARODĚJ ZE
ZEMĚ OZ • Aby se Dorotka dostala z tajemné země domů, musí dojít do
Smaragdového města a najít mocného čaroděje. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Úterý 23. května ve 20 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: NA PRVNÍ
POHLED (Grégoire Delacourt) • On je dvacetiletý automechanik, žijící
osaměle na venkově v Pikardii. Ona je šestadvacetiletá slavná herečka,
která se ocitla v nesnázích. Účinkují: Sára Venclovská a Jiří Roskot (alt.
Lukáš Hejlík).
■ Čtvrtek 25. května v 19 hod. • KLAVÍRNÍ RECITÁL JANA ŠIMÍČKA
– LOVE STORY • Slavné evergreeny ve stylu jazz-classic-romantic.
Pondělí 29. května v 17 hod. – malý sál • ABSOLVENTSKÝ KONCERT
• Vystoupení žáků hudebních oborů ZUŠ. Vstupenky na místě před koncertem.
■ Úterý 30. května v 19 hod. • Evžen Boček, Arnošt Goldflam: POSLEDNÍ ARISTOKRATKA • Představení s nadsázkou vypráví o návratu šlechtické
rodiny z emigrace na zanedbaný zámek v Čechách. Režie: Arnošt Goldflam.
Hrají: Anna Polívková, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová a další. Předplatné
skupiny B.
Připravujeme:
■ Čtvrtek 1. června v 17 hod. • SLAVNOSTNÍ AKADEMIE ZŠ TYRŠOVA
• Ke 130. výročí školy a 30. výročí výuky jazyků. Předprodej ve škole.
■ Středa 7. června v 18 hod. • Roman Vencl & Michaela Doleželová:
KRÁLOVNY • Náhrada za představení Tři grácie z umakartu. Komedie plná
upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech. Hrají: Vlasta Hartlová,
Ivana Plíhalová a Vendula Fialová. Předplatné skupiny S.
■ Pátek 9. června v 15.30 a 18 hod. • AKADEMIE SVČ FOKUS 2017 •
Tradiční přehlídka celoroční činnosti.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE • Pondělí 1. května v 15 hod.
• Šmoulové jsou zpět, tentokrát ve zcela animovaném filmu. Animovaný,
88 min., dabing.
■ ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL • Pondělí 1. května – úterý
2. května v 17.30 hod. • První díl trilogie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského, dějově předcházející Pelíškům. Milostné drama, 115 min.
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■ RYCHLE A ZBĚSILE 8 • Pondělí 1. května ve 20 hod. • Středa
3. května v 17 hod. • Sobota 6. května ve 20 hod. • Dominic Toretto
a jeho parta přátel s rychlými auty budou bojovat s tajemnou a krásnou
Cipher (Charlize Theron). Akční, 136 min., titulky.
■ UTEČ • Úterý 2. května – středa 3. května ve 20 hod. • Pondělí
8. května ve 20 hod. • Lahůdkové psycho kombinované s rafinovanou
satirou. Thriller/horor, 103 min., titulky.
■ STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 • Čtvrtek 4. května – pátek 5. května
v 17 hod. 2D dabing • Pátek 5. května a neděle 7. května ve 20 hod.
2D titulky • Sobota 6. května v 17 hod. 3D dabing • Pondělí 8. května
v 17 hod. 2D dabing • Oblíbenou partičku vesmírných dobrodruhů čekají
problémy s někým, kdo má blízko k otci Petera Quilla. Akční dobrodružné
fantasy, 136 min.
■ DEPECHE MODE LIVE IN BERLIN • Čtvrtek 4. května ve 20 hod. •
Záznam koncertu jednoho z nejúspěšnějších turné. 129 min.
■ MIMI ŠÉF • Neděle 7. května v 17.30 hod. • Tohle batole nosí elegantní
oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. Animovaná
komedie, 97 min., dabing.
■ MINISTERSTVO LÁSKY • Úterý 9. května – středa 10. května
v 17.30 hod. •Nemilosrdná česko-chorvatská komedie o mezilidských
vztazích, která jde až na dřeň. Satirická komedie, 103 min., titulky.
■ DENÍK STROJVŮDCE • Filmový klub • Úterý 9. května ve 20 hod. •
Originální komedie srší černým humorem, balkánskou náladou i něhou.
Komedie, 85 min., titulky.
■ ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL • Středa 10. května – čtvrtek
11. května ve 20 hod. • Anotace viz výše.
■ KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI • Čtvrtek 11. května v 17.30 hod.
• Pátek 12. května ve 20 hod. 3D • Sobota 13. května – neděle
14. května ve 20 hod. • Středa 17. května ve 20 hod. • Novinka režiséra
Guye Ritchieho osobitě a nadčasově vypráví klasický příběh jako akční
dobrodružné fantasy. 126 min. titulky.
■ KRÁSKA A ZVÍŘE • Pátek 12. května v 17 hod. • Hraná adaptace animované klasiky s Emmou Watson. Rodinný, 130 min., dabing.
■ ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE • Sobota 13. května
v 17.30 hod. • Anotace viz výše.
■ ŠPUNTI NA VODĚ • Neděle 14. května – úterý 16. května
v 17.30 hod. • Co se stane, když se tři tátové nehodlají vzdát svého plánu
na pánskou jízdu a rozhodnou se sjet Sázavu se sedmi dětmi. Česká
rodinná komedie, 83 min.
■ NA MLÉČNÉ DRÁZE • Pondělí 15. května – úterý 16. května ve
20 hod. • Nejnovější snímek balkánského mistra fantastických komediálních
dramat Emira Kusturici. Drama, 125 min., titulky.
■ THE CIRCLE • Středa 17. května v 17.30 hod. • Dívka získá místo
v mocné technologické společnosti a brzy začne objevovat její hrozivá
tajemství. Thriller/sci-fi, 90 min., titulky.
■ STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 • Čtvrtek 18. května v 17 hod. 2D dabing
• Anotace viz výše.
■ VETŘELEC: COVENANT • Čtvrtek 18. května – neděle 21. května
ve 20 hod. • Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní
sérii Vetřelec. Akční sci-fi, 122 min., titulky.
■ MIMI ŠÉF • Pátek 19. května v 17.30 hod. • Anotace viz výše.
■ PŘÍŠERKY POD HLADINOU • Sobota 20. května – neděle 21. května
v 17.30 hod. • Chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo musejí zachránit své údolí. Animovaná komedie,
92 min., dabing.
■ CUKY LUKY FILM • Pondělí 22. května a středa 24. května v 17.30 hod.
• Nová crazy komedie režiséra Snowboarďáků a Rafťáků. V hlavních rolích
Petra Polnišová a Zuzana Šebová. Komedie, 112 min., slovensky.
■ MŽITKY• Pondělí 22. května a středa 24. května ve 20 hod. • Poslední
film Andrzeje Wajdy o střetu svobody a vnímání světa jednotlivce. Životopisné historické drama, 98 min., titulky.
■ PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA • Čtvrtek 25. května
a sobota 27. května v 17 hod. 3D dabing • Pátek 26. května a neděle
28. května v 17 hod. 2D dabing • Pátek 26. května ve 20 hod. 2D titulky
• Sobota 27. května ve 20 hod. 2D dabing • Neděle 28. května ve
20 hod. 3D titulky • Pondělí 29. května v 17 hod. 2D titulky • Úterý
30. května – středa 31. května v 17 hod. 2D dabing • Oblíbení hrdinové
Jack Sparrow (Johnny Depp) a Will Turner (Orlando Bloom) se vracejí.
Akční fantasy komedie, 135 min.
■ VETŘELEC: COVENANT • Čtvrtek 25. května ve 20 hod. • Pondělí
29. května ve 20 hod. • Anotace viz výše.
■ PŘÍŠERKY POD HLADINOU • Sobota 27. května ve 14.30 hod. •
Anotace viz výše.
■ KRÁL ARTUŠ • Úterý 30. května ve 20 hod. • Anotace viz výše.
■ ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL • Bio Senior • Středa
31. května ve 13 hod. • Anotace viz výše.
■ POLINA • Středa 31. května ve 20 hod. • Talentovaná baletka od dětství
tvrdě pracuje, aby uspěla v konkurenčním světě. Drama, 112 min, titulky.

Novojičínský zpravodaj

Květen 2017
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ LETNÍ KOUZELNÁ NOC • Pátek 12. května
– sobota 13. května – SVČ Fokus • Tradiční zábavný program pro žáky
prvního stupně základních škol s přespáním ve Fokusu. Výtvarná dílna,
zábavné hry, návštěva bazénu, diskotéka. Cena 200 Kč.
■ PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH UMĚNÍ • Sobota 13. května – SVČ Fokus
• Nesoutěžní přehlídka činnosti kroužků a kurzů bojového umění. Vstupné
30 Kč, děti do 6 let zdarma.
■ FIT GAMES • Sobota 20. května – SVČ Fokus • Soutěž jednotlivců
ve sportovních disciplínách o hodnotné ceny. Shyby, angličáky, běh, medicinbal. Pro starší soutěž v silovém trojboji: bench-press, mrtvý tah, dřep,
shyby.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Čtvrtek 25. května v 16 hod. – ateliéry
SVČ Fokus • Pro děti i dospělé. Téma: sovy a sovičky z filcu. Rezervace
místa na telefonu 607 586 770. Cena 100 Kč.
■ VELKÝ DEN DĚTÍ – CESTA KOLEM SVĚTA • Neděle 28. května od
10 do 17 hod. – stadion TJ a okolí zimního stadionu • Tradiční oslava
Dne dětí. Pět velkých stanovišť se spoustou legrace a zábavy. Hrací karta
a sladká odměna zdarma. Více informací na straně 5.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Pondělí 1. května – středa 31. května • Čajovna Archa• JESSICA HANZELKOVÁ • Fotografie.
■ Úterý 2. května – pátek 16. června • Městská knihovna • MONGOLSKO • Fotografie Václava Ďatky.
■ Pátek 5. května – úterý 30. května – Výstavní síň Stará pošta • PROMĚNY • Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
Akce:
■ Čtvrtek 4., 11., 18. a 25. května od 17 do 21 hod. • Čajovna Archa •
MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Pátek 5. května ve 20 hod. – Klub Galerka • QUATTRO BUGGY •
Koncert novojičínské kapely ve stylu rock’n’roll & hard rock. Vstupné
70/100 Kč.
■ Sobota 6. května ve 20 hod. – Čajovna Archa • TOMÁŠ SÝKORA •
Autorský jazz piano recitál. Vstupné 70/90 Kč.
■ Pátek 12. května ve 20 hod. – Klub Galerka • LONGITAL (SK) • Nové
album Divoko. Vstupné 110/150 Kč.
■ Sobota 13. května v 6.15 hod. – Čajovna Archa• CYKLISTICKÝ
VÝLET KOLEM MORAVICE Přírodně kulturní expedice. Sraz v 6.15 na
vlakovém nádraží. Vlakem do Suchdolu n. O. a Svatoňovic, na kole Kružberk
– Podhradí – Opava – zámek Raduň – Bílovec – NJ. Středně těžká 106 km
jízda. Za deště se akce nekoná.
■ Sobota 13. května v 19 hod. – Coffeemusicbar • (
)(
)•
( ) MZK ( ) ( ) ( ) a ( ) VRS MRT ( ) a ( ) ILZ ( ).
■ Středa 17. května v 19 hod. – Čajovna Archa • TURISMUS! • Projekce
dokumentu z filmového klubu KineDok. Trochu jiný pohled na vlajkovou
loď chorvatské ekonomiky. Délka 52 min.
■ Pátek 19. května ve 20 hod. – Klub Galerka • THE BLACK TUBES &
SÆK D WI • Poprockový dvojkoncert. Vstupné 60/80 Kč.
■ Sobota 20. května v 19 hod. – Klub Galerka • HumorOva • Stand up
comedy – stand up, scénky, skeče. Vstupné 60/80 Kč.
■ Středa 24. května v 19 hod. – Čajovna Archa • AMININ PROFIL •
Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Amina, atraktivní dívka syrskoamerického původu, začala na počátku Arabského jara psát blog, který
reflektoval aktuální dění v Sýrii. Délka 84 min.
■ Pátek 26. května ve 20 hod. – Klub Galerka • JAZZKLUB & FERNANDO SAUNDERS (USA) • Koncert dlouholetého baskytaristy slavného
Lou Reeda a spoluhráče dalších hvězd. Vstupné 150/200 Kč.
■ Sobota 27. května ve 20 hod. – Coffeemusicbar • DNB_PARTY •
Local heroes + guest. Vstupné 40 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Pondělí 29. května v 17 hod. – Beskydské divadlo
(malý sál) • ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
• Vstupné na místě před koncertem.
■ Úterý 30. května od 10 do 17 hod. – Masarykovo náměstí • ZUŠ
OPEN • Celostátní happening základních uměleckých škol.

Novojičínský zpravodaj

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do pátku 23. června – Rytířský sál • DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ • Oděvní textil ze sbírek Muzea Novojičínska.
■ Do 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.
Akce:
■ Čtvrtek 4. května v 17 hod. – Trámový sál • CIMBÁLOVÝ KONCERT
• Účinkují posluchači Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a jejich hosté.
■ Čtvrtek 18. května v 16.30 hod. • DÁMY NA PŘEHLÍDKOVÉM MOLU
• Módní přehlídka s vyhlášením vítěze školní soutěže o nejzdařilejší návrh
klobouku.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–17 hod.,
sobota – zavřeno, neděle, svátky – 9–16 hod.

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:
■ Pátek 5. května – středa 31. srpna – placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • PIVNÍ ETIKETY • Ze sbírky Petra Kucína.
■ Pátek 5. května – středa 31. srpna – galerie Návštěvnického centra
• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL • Ohlédnutí za
pořadatelskými aktivitami Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava. • Vernisáž
5. května 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.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
na tradiční jarní poznávací cestu,
tentokrát severním směrem po
osmnáctém poledníku – do Kravař, Hlučína a Šilheřovic – která se
uskuteční ve čtvrtek 11. května. Odjezd autobusu v 7.30 hodin
od budovy Čedoku. Závazné přihlášky se zaplacením ceny zájezdu
150 korun vždy v pondělí a středu od 15 do 17 hodin v klubovně
na Baště. Zároveň zveme na přednášku Radka Polácha na téma
Městská památková rezervace – 50 let od vzniku, která proběhne
v úterý 23. května v 17 hodin v klubových prostorách na baště
městského opevnění. Tradiční Májová merenda v kavárně Hotelu
Praha se uskuteční v pátek 26. května od 20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát swingová kapela Saxtet UnO z Ústí nad Orlicí. Vstupné bude 100 korun. Během května bude v klubových prostorách
instalována výstava Odsun 1946 – Město Nový Jičín a jeho proměny.
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Pozvánky
• Proměny ve Staré poště
Výstavou s názvem Proměny si základní umělecká škola připomene
55 let trvání svého výtvarného oboru. Divákům představí průřez současnou tvorbou svých žáků. Výstava potrvá od 5. do 30. května,
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. května v 16 hodin ve výstavní
síni Stará pošta.
• Novojičínský jarmark bude Květinový
Další Novojičínský jarmark s podtitulem Květinový proběhne ve
čtvrtek 11. května od 8 do 17 hodin na Masarykově náměstí.
Návštěvníkům nabídne především květiny hrnkové, řezané, sadbu
květin, zeleniny a osiva, květinové dekorace, skalničky a proutěné
zboží. V prodeji budou rovněž masné a uzenářské výrobky, sýry,
koření, bylinky, domácí pečivo a perníčky, trdelník, med a oříšky,
suvenýry z keramiky, dřeva a bižuterie.
• Pohádkový les na Skalkách
Do královského pohádkového lesa se můžete se svými dětmi
vypravit v sobotu 13. května na Skalkách. Start a cíl lesní trasy
s pohádkovými bytostmi, která je sjízdná i pro kočárky, bude
v amfiteátru. Výdej karet proběhne od 14.30 do 16.30 hodin, akce
potrvá do 18 hodin. V cíli budou pro děti připraveny sladká odměna,
jízdy na koni, malování na obličej a pro nejmenší skákací hrad. Vstupné
činí 20 korun pro děti a 40 korun pro dospělé. Za deštivého počasí
se akce nekoná. Více informací najdete na facebooku pořádajícího
Rodinného centra Mozaika.
• O jaru a lásce s Ondrášem a Tamburaši
Dva jarní koncerty uspořádá v květnu pěvecký sbor Ondráš a jeho
host, Tamburašský soubor Brač ze Studénky. Poprvé se představí
v sobotu 13. května v 18 hodin v Dělnickém domě ve Studénce,
podruhé v pátek 19. května v 19 hodin v Beskydském divadle
v Novém Jičíně. Přijďte si vychutnat písně o jaru, lásce a přírodě,
prostě o všech báječných věcech.
• Příležitost pro sběratele
Další setkání sběratelů se uskuteční ve středu 17. května od
14.30 do 16.30 hodin v Klubu seniorů na ulici Msgr. Šrámka 13. Pro
účastníky to bude příležitost nabídnout své přebytky nebo pořídit
nové přírůstky do své sbírky známek, pohlednic, mincí či odznaků.
• Odhalte tajemství Laudonova domu!
Další výprava za poznáním klobouků a života generála Laudona
se uskuteční v úterý 16. května od 9 do 16 hodin. Zábavnou
a zároveň poučnou hru si mohou dopoledne zahrát zejména děti
z mateřských a základních škol, odpoledne rodiny s dětmi a volnočasová centra. Rezervujte si termín na telefonu 735 704 070 nebo
e-mailu icentrum@novyjicin-town.cz.

Puellae et Pueri na severu
Karel Dostál
Velikonoční svátky byly pro Puellae et Pueri netradiční. Sbor
absolvoval čtyři tisíce kilometrů dlouhý okruh Pobaltím a Finskem.
Navštívil při tom hlavní města Vilnius, Rigu, Tallinn, Helsinky a také
jedinečný finský národní park Repovesi.
Hlavním cílem však byl zpěv a koncertní činnost. Cestou jsme
potěšili obyvatele partnerských Świetochlowic, jako host mezinárodního festivalu Lituania cantat jsme zazpívali v chrámu
sv. Mergeleš v Kaunasu a ve finské Hämeenlině nás hostil místní
sbor Vox Vanajae. Společně jsme provedli dva koncerty, světský
a duchovní.
Pro mnohé zpěváky to bylo první setkání s finskou kulturou,
přírodními podmínkami a velmi přívětivými lidmi. Všude, kde
jsme zazpívali, následovalo milé přijetí, na koncertech i neformálních místech. Novojičínský sbor si odvezl ze severu spoustu
zážitků a naše město se může těšit na brzkou návštěvu Finů. Za
grantovou podporu našeho výjezdu děkujeme především městu
Nový Jičín.
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• Víra a ateismus Čechů
Jaká je víra Čechů aneb Jsme národem ateistů? Takové bude téma
besedy Zdeňka Vojtíška, religionisty zabývajícího se studiem kultů,
sekt a nových náboženských směrů, která se uskuteční v pondělí
29. května v 18 hodin v sále římskokatolické fary v Žerotínově ulici 24.

Tipy na výlety do okolí
Za zajímavými zážitky se v květnu můžete vypravit také do okolí:
• v zámeckém parku v Kuníně přijdou v sobotu 6. května ke slovu
Kletba čarodějnice a prokletý poklad. Právě tak se jmenuje program,
který v 10 hodin otevře šermířské klání na tesáky. Následovat budou
lukostřelecký a zápasnický turnaj. Odpoledne nastanou vrcholy dne
– v 15 hodin pověst ze čtrnáctého století s názvem Kletba čarodějky
a v 16.30 hodin bitva o prokletý poklad, inspirovaná pověstí z období
napoleonských válek. Další informace na www.zamek.kunin.cz.
• hrad Hukvaldy vás čtyři soboty v řadě pozve na tyto pořady:
6. května – Máj lásky čas, 13. května – Komedianti a blázni na
hradě, 20. května – Písně hukvaldských Beskyd a 27. května –
Řemesla na hradě – historie a současnost. Podrobnosti na
http://www.hradhukvaldy.eu/akce/.
• na hradě Helfštýn bude mít v sobotu 13. května cíl tradiční mezinárodní závod historických vozidel Helfštýnský okruh. Motocykloví
a automobiloví stařečci vyrobení do roku 1939 budou vystavení přímo
na nádvoří. Ve čtvrtek 18. května se tady u příležitosti Mezinárodního
dne muzeí nebude vybírat vstupné. Víkend od 20. do 21. května bude
patřit jedné z hlavních událostí sezony – Festivalu vojenské historie,
další sobotu a neděli 27. a 28. května se na Knižních trzích představí
malá nakladatelství a knižní novinky, chybět nebudou dílny s knižní
tematikou, živé čtení a hudba. Více informací na www.helfstyn.cz.

Sport
Zdařilá sezona mladé tenistky
Věra Ludvová
Úspěšnou zimní sezonu má za sebou hráčka zdejšího tenisového oddílu
Anna Ludvová. Nejvíce se jí dařilo v Rožnově pod Radhoštěm, kde prvního
dubna vybojovala celkové vítězství v okruhu šesti turnajů Jokra Baby
Tenis Tour. Dalším skvělým výsledkem byla druhá příčka v severomoravském přeboru v Opavě. Na základě tohoto umístění ji Český tenisový
svaz nominoval do reprezentačního týmu pro tradiční prestižní utkání
Česko – Polsko, pořádané na konci dubna v Bielsku-Białej.

Sportovní pozvánky
• Mladí zápasníci se utkají na memoriálu
Sedmnáctý ročník Memoriálu Miroslava Rešla v zápase volným
stylem se uskuteční v sobotu 6. května od 10.30 hodin ve zdejší
hale ABC v sousedství zimního stadionu. Turnaje, který podpořilo
město Nový Jičín, se zúčastní chlapci a děvčata všech věkových
kategorií z Česka a Slovenska. Přijďte se podívat a povzbudit
mladé zápasníky k co nejlepším výkonům! Vstup bude volný.
• Okolím Nového Jičína pěšky i na kole
Na jubilejní desátý pochod Okolím Nového Jičína se můžete vydat
v sobotu 27. května. Pěší budou vybírat mezi trasami dlouhými
1,5 kilometru (Pohádkový les Turistického oddílu mládeže Ještěrky),
9, 15 a 25 kilometrů, trasy pro cyklisty budou měřit 40 a 70 kilometrů.
Start a cíl budou u restaurace Nové Slunce na Husově ulici. Registrace na trasu 25 kilometrů začne v 8 hodin, na všechny ostatní
od 8.30 do 10 hodin. Děti do 15 let zaplatí startovné 10 korun,
dospělí 20 korun, děti do 6 let se mohou zúčastnit zdarma. Každý
účastník dostane na startu podrobný popis trasy s mapkou a občerstvení na cestu, v cíli pamětní list a upomínkový předmět. V 15 hodin
tady zahraje country skupina Kondoři.

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Květen 2017

• Vývoz fekálií ze septiků, jímek a ČOV
• Likvidace lapolů a odpadních vod
• Autodoprava a čerpání tekutých odpadů a fekálií

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

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

Tel.: 774 582 800 NON-STOP !!
e-mail: info@fekal.eu
www.fekal.eu

Gabriela Vyskočilová manažer inzerce
tel.: 545 240 117, mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský zpravodaj

Novojičínský
zpravodaj

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.
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Zůstali před branou první ligy
Miroslav Mikula
Celou sezonu vévodili novojičínští stolní tenisté tabulce druhé
ligy. V play-off o postup do první ligy proti nim nastoupil bývalý
extraligový tým TJ Agrotec Hustopeče, který v polovině soutěže
posílil o hráče s extraligovými zkušenostmi Antonína Schwarzera.
Právě on byl základním pilířem úspěšného tažení Hustopečí druhou
polovinou základní části i závěrečnými bojí o první ligu.
Na domácích stolech ve sportovní hale v Loučce naši stolní
tenisté prohráli vysoko 1:9, přestože pět zápasů bylo pětisetových.
V odvetě na jižní Moravě se pokusili o zvrat a na půdě soupeře
dokonce vedli 5:2. Závěr ovšem patřil hustopečským hráčům,
kteří zvítězili 9:6.
Vzhledem k úspěšnému průběhu sezony se závěrečná porážka
může jevit jako zklamání, ale prvenstvím v základní části soutěže
a následně i bojem o účast v první lize se novojičínští hráči Kamil
Knybel, René Kowal, bratři Michal a Tomáš Kratochvílovi a Jakub
Mikeska postarali o historický úspěch zdejšího stolního tenisu.

Ligocki má další rekord!

Ultramaratonec Karel Ligocki ze Suchdolu nad Odrou opět
vytvořil nový český rekord. Třicátého března na novojičínském
zimním stadionu zajel sto kilometrů na bruslích v čase 4:44:37
hodiny. Vlastní, tři roky starý nejlepší výkon z Bohumína vylepšil
o 31 vteřinu. Dosáhl tak již sedmnáctého zápisu do České knihy
rekordů. Na snímku Ligocki s vodičem Vítkem Kosárkem.
Text Jan Kopera, foto Josef Křesina

Medaile a titul ploutvařů
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Michal Kratochvíl v souboji o postup do první ligy.
Foto: Miroslav Mikula

Aprílový Kozel se vydařil
Petr Masník, Moravian Gators
První duben, známý aprílovými žertíky a vylomeninami, je pro
hráče discgolfu velmi důležitý. Již patnáct let se v tento den v nádherném prostředí parku Kozel v Plzni koná Aprílový Discgolfový
Dýchánek, první větší turnaj kategorie A první discgolfové ligy.
Víkend s krásným počasím se novojičínskému klubu Moravian
Gators vydařil. Na pět zúčastněných členů připadly tři medaile –
premiérová zlatá pro Šimona Galiu v kategorii Junior, stříbrná v kategorii Open pro Kryštofa Nováka, jehož od první příčky dělil jediný
hod, a bronzová pro Bohdana Bílka v juniorské kategorii.
Start do sezony byl úspěšný, ale na vavřínech neusínáme. Přijďte
se za námi podívat na hřiště na Bochetu, kde denně trénujeme, pilujeme techniku a posouváme se zase o krok dál. Třeba vás discgolf
očaruje tak jako každého člena našeho klubu.

Tři zlaté, pět stříbrných a dvě bronzové medaile, celkovou čtvrtou
příčku v soutěži družstev a třetí místo juniorů přivezli členové novojičínské Laguny ze druhého kola Světového poháru v plavání s ploutvemi, jehož se na konci března v italském městě Lignano Sabbiadoro
zúčastnilo 450 závodníků z 88 týmů.
Zlatem se opět pyšní tři Jakubové – vítězství na trati sto metrů
rychlostního potápění s dýchacím přístrojem vybojovali Jakub Jarolím
a Jakub Kovařík, pro nejcennější medaili si na sto metrů kraulem
v krátkých ploutvích doplaval Jakub Klimpar.
Účast novojičínských ploutvařů na mezinárodní scéně tím na nějakou
dobu skončila. Po Světovém poháru následují národní šampionáty,
domácí akce Modrý mítink a příprava na vrcholy sezony – mistrovství
Evropy dospělých, mistrovství světa juniorů a Světové hry.
Domácí sezonu ploutvaři zahájili tradičně účastí na dubnovém
mistrovství republiky v Olomouci. Na náročných dvoudenních závodech muži vydobyli jedenáctý titul v řadě, ženy obhájily loňský bronz.

Zápasníci vítězili v Ostravě
Roman Kopecký, trenér
Holečkův memoriál v řecko-římském zápase proběhl první dubnovou sobotu v Ostravě. Do Čapkovy sokolovny se sjelo dvaaosmdesát závodníků z deseti oddílů, mezi nimi pět z Nového Jičína.
Nejmladší z nich, Kristián Očka, na svých druhých závodech v životě
porazil všechny soupeře a vybojoval zlatou medaili. Stejného úspěchu
dosáhl i o něco zkušenější Matěj Gulán. Druhé místo obsadil Štěpán
Polášek a čtvrtý skončil Rostík Janča.

Novojičínský zpravodaj

Jakub Jarolím v cíli mistrovského závodu.

Foto: Lenka Jurová

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 73. kolo

1. místo: Petr Lenart

2. místo: Jaromír Toman

3. místo: Jitka Szolnokyová

Nynější výsledek dokládá, že ani naši fotografové neodolali lákání jara a vyrazili, naštěstí i s fotoaparátem, do městských parků. A tak
Městský park – jak se v minulosti nazývaly dnešní Janáčkovy sady – bodoval v tomto kole dvakrát.
1. místo jednoznačně získal snímek Petra Lenarta, pořízený v časném jaru, kdy dominantní „dvoulucernovou“ věž kostela Nejsvětější
Trojice ještě nezastiňují vzrostlé kaštany.
2. místo náleží Jaromíru Tomanovi, který si musel vyhlédnout místo i správný čas pro záběr na zajímavé dvojvěží.
3. místo patří Jitce Szolnokyové, jejíž snímek nám připomněl, že kapličce v Janáčkových sadech je letos už dvě stě šedesát let a že zde
tehdy býval městský hřbitov.
Pavel Wessely
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 18. května ve 12 hodin.
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