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Muž, který roztančil Kravařsko
Kdo by neznal bronzovou sochu sedláků z Kravařska, tančících na kašně uprostřed Masarykova náměstí! Patří k němu jako socha svatého
Václava k Praze, pomník Marie Terezie k Vídni, památník na Trafalgarském náměstí k Londýnu nebo plastika Čurající chlapeček k Bruselu.
Lidé si ji s oblibou prohlížejí, fotografují a natáčejí, baví se rozjařeností tanečníků, jež kontrastuje s důstojností shora shlížejících světců.
Autorem rozverné sochy je Franz Barwig, rodák ze Šenova u Nového Jičína, od jehož narození letos uplyne 150 let. Kolik obdobných
návrhů vytvořil, kdy kašna poprvé vytryskla a jak to bylo s Barwigovým honorářem za odvedenou práci, se dočtete v článku Radka Polácha
na straně 7.
Text: Novojičínský zpravodaj, foto: Radek Polách
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v poslední době jsem dostal několik
dotazů, týkajících se obsazenosti nebytových prostor v centru města, zejména
na náměstí. Proto se v dubnovém čísle
Novojičínského zpravodaje této problematice obšírněji věnujeme na stranách
8 a 9. Nepopírám, že v roce 2017 ukončilo svou činnost hned několik provozoven. Ale v současné době je situace již
stabilizovaná. A jsem velmi rád, že nebytové prostory v městské
památkové rezervaci opět ožívají. Zároveň musím upozornit, že ne
všechny budovy na náměstí a v přilehlém okolí patří městu.
Bytový odbor městského úřadu aktuálně eviduje volné plochy
k podnikání pouze na adrese 28. října 4 a 6, kde v minulosti na výměře
730 čtverečních metrů fungovala prodejna textilu. Tento areál je
dispozičně velmi nevhodný a těžko pronajímatelný. Proto zvažujeme,
že zde umístíme takzvaný podnikatelský inkubátor.
V prvním patře by měly být za zvýhodněné nájemné kanceláře
a provozovny pro začínající podnikatele. Přízemí by mělo sloužit ke
školením, konferencím, mohly by tam být sdílené kanceláře. Dále
je volná také jedna místnost v domě na Dobrovského ulici 1 o celkové
výměře 19 čtverečních metrů, znovu se bude vyhlašovat pronájem
kanceláře o velikosti 28 čtverečních metrů ve druhém patře budovy
v Tyršově ulici 8. Společnost, kterou rada města 14. února odsouhlasila jako vítěze nabídkového řízení, od smlouvy odstoupila. V současné době není oznámena jiná výpověď z nebytových ploch
v městské památkové rezervaci.
Všechny další provozovny již mají své nájemce. Jde například
o bývalé papírnictví v ulici 28. října 11. Od 1. prosince 2017 je tento
dvoupodlažní prostor o sedmi místnostech a výměře 154 čtvereční
metry pronajat společnosti Paper Design z Třince. Jejím záměrem
je zřídit zde papírnictví a prodejnu hraček.
Bývalá lékárna na Masarykově náměstí 26 je pronajata od 1. ledna
2018 za účelem vybudování čokoládovny a zmrzlinárny. Nájemce v současné době provádí stavební úpravy. V bývalém Caffe baru na Masarykově náměstí 22, zahrnujícím sedm místností o výměře 145 čtverečních
metrů, hodlá nájemce otevřít kavárnu a pražírnu kávy.
Bez nájemníků dlouhodobě zůstává dům na Masarykově náměstí 15,
což je bývalý bytový podnik. Město již nechalo vypracovat projektovou
dokumentaci na přebudování objektu na sedm nových bytů. Kvůli chybějícímu únikovému východu a nevyhovujícímu technickému stavu místností zůstává uzavřen Radniční sklípek. Zde se finanční kalkulace
rekonstrukce pohybují okolo 5 až 7 milionů korun. Probíhalo jedno seriozní
jednání s vážným zájemcem, bohužel tyto vysoké náklady jej odradily.
Přístavba Hotelu Praha bude přestavěna na společensko-kulturní dům.
S tímto velkým projektem, který zahájíme již za několik týdnů, vás podrobně seznámím v některém z dalších čísel Novojičínského zpravodaje.
Pro úplnost ještě uvedu výši nájemného v této lokalitě, která se v průměru pohybuje okolo 1 100 korun za čtvereční metr ročně. Mimochodem, zmíněnou částku jsme nezvedali od našeho nástupu v roce 2010.
Vážení spoluobčané, potěšitelné je, že se postupně daří opravovat
měšťanské domy na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích. A to
nejen domy s nebytovými prostorami, ale i s těmi bytovými. Stavební
obnovou letos projde pět nemovitostí. Na tři z nich – na Masarykově
náměstí 16, 25 a 28 – město získalo z Ministerstva kultury ČR dotaci
770 tisíc korun.
Převážně zde budeme měnit okna a dělat nové fasády. Kromě
domů na náměstí letos necháme opravit nemovitosti v ulicích 28. října,
Generála Hlaďo, Havlíčkově, Jungmannově a Dobrovského. Do
záchovných prací v celé městské památkové rezervaci chceme
investovat přibližně 7,5 milionu korun.
Jaroslav Dvořák

Ocenění pro nejlepší strážníky

Nejlepší zaměstnance městské policie za rok 2017 ocenila čtrnáctého března rada města. Strážnice Irena Štramberská přijímá a plní
úkoly s nadšením a iniciativně. Pozitivním myšlením a dobrou náladou stmeluje kolektiv. Strážník Karel Vrátný plní své úkoly včas
a ve vysoké kvalitě. Jeho výsledky jsou trvale nadprůměrné.
Text a foto: Ilona Majorošová

Vyhlásili Sportovce roku
Vyhlášení nejlepších sportovců našeho města za rok 2017 proběhlo
pátého března v Beskydském divadle. Kteří sportovci získali ocenění?
Talenti: Adéla Žingorová (TJ – tenisový oddíl) a David Navrátil
(Lyžařský klub Svinec – lyžování)
Junioři: Natálie Švrčková (TJ – oddíl zápasu) a Petra Kociánová
(Plavecký klub – plavání)
Dospělí: Jakub Jarolím (Laguna – plavání s ploutvemi), Lukáš
Kelnar (TJ – oddíl kulturistiky), Jan Zahradníček (IHC – in-line hokej),
David Fojtík (Horolezecký oddíl – horolezectví), Petra Saksa Pístecká a Luboš Nevrla (SVČ Fokus – tanec)
Družstva: Plavecký klub (plavání – štafeta žáků), IHC (in-line
hokej – muži), FK (fotbal – mladší dorost)
Trenér: Gerhard Kapusta (Horolezecký oddíl)
Rytíř sportu: Aleš Lowak (Horolezecký oddíl)
Cenu starosty města získal plavec s ploutvemi Jakub Jarolím.
Markéta Kvitová, odbor školství, kultury a sportu

Navrhněte Dobrovolníka roku!
Radnice již popáté vyhlašuje anketu Dobrovolník roku. Organizace
i občané mohou do 30. dubna zasílat návrhy na ocenění lidí, kteří
nezištně pomáhají v sociální a zdravotnické oblasti.
„Titul lze udělit registrovaným i neregistrovaným dobrovolníkům
a osobám, pomáhajícím sociálně slabým a vyloučeným lidem, seniorům, nemocným a hendikepovaným. Pomoc mohou poskytovat
v terénu, v sociálních či zdravotnických organizacích v Novém Jičíně.
Nominovat lze i občana jiné obce, pokud vyvíjí dobrovolnickou činnost
v našem městě,“ uvedla Daniela Susíková z odboru sociálních věcí.
Nominace se podávají písemně a musejí obsahovat základní údaje
o navržené osobě – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon,
případně e-mailovou adresu, dále stručný životopis a podrobný popis
činnosti, za kterou je nominována. Navrhovatel také musí uvést své
jméno, adresu a telefonický kontakt. Organizace i jednotlivci mohou
své tipy zasílat na e-mail dsusikova@novyjicin-town.cz, popřípadě
na lfrantova@novyjicin-town.cz. Návrhy v listinné podobě lze doručit
poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí,
kontaktní osoba Daniela Susíková, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.
Marie Machková, tisková mluvčí

Svoz žlutých pytlů na plasty z místních částí se kvůli státnímu svátku přesouvá ze 30. března na 6. dubna.
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Očkování psů proti vzteklině

Navýšení svozu bioodpadu

Očkování psů proti vzteklině proběhne v našem městě a místních
částech v následujících termínech a místech: Pátek 20. dubna –
15:30–15:45 (Nábřežní ul., parčík), 16:15–16:30 (Fibichovo náměstí), 16:45–17:00 (sídliště Máj, před prodejnou Hruška),
17:15–17:30 (křižovatka Palackého a Dlouhé – stánek s pečivem),
středa 25. dubna – 15:30–16:00 (Loučka, před restaurací Koruna),
16:00–16:30 (Loučka, U chovatelů), 17:00–17:20 (Kojetín, u hospody/knihovny), čtvrtek 26. dubna – 16:00–17:00 (Žilina, před
restaurací U Mola), 17:15–17:45 (Bludovice, u zastávky u čerpací
stanice), úterý 15. května – 16:00–16:30 (Straník, u stadionu),
16:35–17:00 (Straník, u hasičské zbrojnice).
Naděžda Davidová, odbor životního prostředí

Vzhledem k rostoucímu zájmu občanů města o ukládání biologicky
rozložitelného odpadu do hnědých plastových nádob o objemu
770 litrů se změní harmonogram jejich svozu. Dosud výsyp probíhal
v pondělí a čtvrtek, nově dojde k přesunu a navýšení jednoho dne.
Svozy budou probíhat v pondělí, středu a pátek. První svoz podle
nového harmonogramu proběhne v pondělí 16. dubna. Pondělní
a středeční svoz bude nadále provádět společnost ASOMPO, páteční
navýšení zajistí Technické služby města.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Přijede protidrogový vlak
Do Nového Jičína v pondělí 9. dubna opět přijede protidrogový
vlak. Speciálně vybavená vlaková souprava bude přistavena na nádraží Nový Jičín-město. Dopolední prohlídky budou rezervovány
pro školy, odpoledne bude interaktivní a zážitkový program určen
veřejnosti.
Vstup do vlaku, ve kterém je zobrazeno například drogové doupě,
vězení, policejní vyšetřovna, automobilová havárie v důsledku zneužití
drog nebo léčebna pro drogově závislé, bude bezplatný. Za školáky
i veřejnost ho zaplatí město.
Prohlídka, doprovázená odborným výkladem a projekcí, trvá
90 minut. Pro veřejnost bude vlak otevřen od 15:30 hodin. Výpravy
o patnácti lidech budou vstupovat do soupravy každých 20 minut.
Poslední prohlídka začne v 18:20 hodin.
Marie Machková, tisková mluvčí

Popelnice v nových termínech
Kvůli navýšení svozu biologicky rozložitelného odpadu musely Technické služby města změnit svozový plán směsného komunálního odpadu.
S účinností od 5. dubna se páteční svoz odpadních nádob 110 litrů –
popelnic – přesune na čtvrtek. Pravidelný čtvrteční svoz popelnic bude
zachován, pouze se navýší o ulice Anenskou, Dlouhou, Dolní brána, Gen.
Hlaďo, Gregorovu, Janáčkovy sady, K. Čapka, Kollárovu, Lesní, Máchovu,
Nádražní, Nerudovu, Palackého, Revoluční, Rybníčky, Sportovní, U Grasmanky, U Jičínky, Vančurovu, Wolkerovu, Zborovskou, Žilinskou a místní
část Straník. Upozorňujeme, že výše uvedený termín se neshoduje
s datem zahájení svozu biologicky rozložitelného odpadu.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Ekologické dotace i letos
Město i letos připravuje vyhlášení dotačního programu na podporu
životního prostředí, z něhož mohou občané zejména místních částí
čerpat finanční příspěvek na vybudování malých domovních čistíren
odpadních vod a na zřízení ekologického vytápění svých domů.
Žádosti o dotace bude úřad přijímat pravděpodobně od srpna do
konce září. Peněžní podporu bude vyplácet zpětně, žadatel musí
doložit ukončení realizace svého projektu a uhrazené faktury.
Finanční podpora na zajištění ekologického vytápění je určena obyvatelům Kojetína. Na příspěvek na čističky odpadních vod zase dosáhnou lidé, kteří žijí v lokalitách, kde není možná likvidace splaškových
vod centrálním čištěním. Tedy zejména obyvatelé Bludovic a Straníku,
a také ti, kteří bydlí v odlehlejších částech města. V rozpočtu radnice
na oba ekologické programy vyčlenila 600 tisíc korun.
„Dotace by měly být stejné jako v minulých letech. Maximální výše
podpory může v obou případech činit padesát procent uznatelných
nákladů. Na vybudování malé domácí čističky odpadních vod lze
získat maximálně 40 tisíc a na ekologické vytápění nejvýše 50 tisíc
korun,“ vysvětlila Jitka Krystynová z oddělení rozvoje a strategického
plánování městského úřadu.
Marie Machková, tisková mluvčí

Zápis do mateřských škol
Informujeme rodiče, že zápis k předškolnímu vzdělávání v našem
městě pro školní rok 2018–2019 se uskuteční ve čtvrtek 3. května od
8 do 16 hodin v těchto mateřských školách a jejich odloučených pracovištích zřízených městem Nový Jičín: Mateřská škola Máj,
K. Čapka 6, včetně odloučených pracovišť Jubilejní 1, Vančurova 36
a Císařská 115 (Loučka), Mateřská škola Sady, Revoluční 52, včetně
odloučených pracovišť Smetanovy sady 6 a Jiráskova 10, Mateřská
škola Trojlístek, Máchova 62, včetně odloučených pracovišť Komenského 78 a Beskydská 143 (Žilina), Základní škola a Mateřská škola,
Jubilejní 3 – rodiče se dostaví s dítětem pouze na odloučené pracoviště
Dlouhá 56.
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský
průkaz rodičů nebo zákonného zástupce), potvrzení lékaře o absolvování
stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti
nákaze podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2018/2019 dítě, které do 31. srpna 2018 dosáhne 5 let věku.
Zápis se netýká dětí, které již mateřskou školu navštěvují.
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu
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Do práce opět na kole
Naše město se počtvrté připojuje k celorepublikové kampani Do práce na kole. Motto letošního ročníku je Zachraň město.
Buďte i vy „záchranáři“ a jezděte v květnu
co nejčastěji do zaměstnání na kole, běhejte,
choďte či jezděte na koloběžce, užijte si to
a zároveň soutěžte o zajímavé ceny!
Podrobnější informace a registraci najdete na webu pořadatele
www.dopracenakole.cz. Registrace do soutěže je otevřena do konce
dubna. Kromě startovacího balíčku se soutěžním trikem s novým
logem soutěže se v květnu můžete těšit na zajímavé bonusy. V rámci
takzvané Akce na triko můžete získat zdarma například kávu, čaj,
zmrzlinu, chlebíček či vstup na bazén. Pojďme šlápnout do pedálů!
Další informace budeme průběžně zveřejňovat na webu města,
na facebooku Do práce na kole – Nový Jičín a cyklostezky Koleje www.facebook.com/cyklostezkanovyjicinhostasovice a na
www.dopracenakole.cz.
Kateřina Imrýšková,
koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21
Akci v našem městě podporují: město Nový Jičín, Nemocnice
AGEL Nový Jičín, VOP CZ, TONAK, Optika Lenka, Šarady & Šrámková
Allianz pojišťovna, Cukrárna Sauro, BESIP, bazén Nový Jičín, Pizza Oskar
restaurant, kino Květen, kavárna Caffé Caffé, Bikemania shop, Tandem
M+R, CykloArt Nový Jičín, Jesenický pramen, kavárna Martin café, restaurace Dobrá čočka, Spaghetteria Mamma Mia, Chata Svinec,
CK Kudrna, Brose CZ, ASP Automotive Spare Parts, město Kopřivnice.

S plynaři se radnice dohodla
Radnice a společnost Innogy se dohodly na kompromisu ohledně
kácení stromů poblíž plynovodů na území města. Energetická společnost měla v souladu se zákonem smýtit 84 vzrostlé dřeviny. S tak
razantním zásahem do sídlištní zeleně město nesouhlasilo, stejně
jako občané, kteří sepsali petici.
„Jednalo se převážně o 40 až 50 let staré stromy v sídlištní zeleni,
kde mají velký význam. Proto jsme jasně deklarovali, že nejsme nakloněni preventivnímu kácení, ale jen tomu, kdy by stromy narušovaly
provoz plynové soustavy. Energetická společnost byla našim připomínkám přístupná a výsledek dohody jsme představili ve společném
prohlášení,“ řekl místostarosta Ondřej Syrovátka. V prohlášení se například uvádí, kolik stromů proti původnímu návrhu zůstane zachováno,
jaký bude časový harmonogram nutného kácení, možnosti náhradní
výsadby a další postup při údržbě plynovodu a zeleně v budoucnosti.
„Po pečlivém zaměření a terénním průzkumu byly 84 stromy,
původně určené ke kácení, rozděleny na ty, které je nutné pokácet
ihned, v příštím roce, v roce 2022 a později. Některé pokácené
stromy budou využity jako vánoční stromky. V další kategorii je
11 stromů, které se podařilo zachránit,“ vysvětlil Syrovátka.
Harmonogram poskytne radnici dostatek času k zajištění náhradní
výsadby. „I nadále budeme společně hledat takové cesty, aby zeleň
ve městě byla co nejméně narušena. Například i za pomoci takzvané
protikořenící fólie, která umožní sázet nové stromy blíže než dva
metry od plynového vedení,“ dodal místostarosta.
Marie Machková, tisková mluvčí

Rút nabízí tvořivá odpoledne
Tvořivá odpoledne pro lidi s duševním onemocněním probíhají jednou týdně ve Slezské diakonii. Určena jsou lidem, kteří se cítí sami
a nemají si s kým promluvit, potřebují pro svůj život nalézt řád, hledají
smysluplnou roli v životě, chtějí se někam posunout a nechtějí na to
být sami. Tvořivá odpoledne nabízí služba sociální rehabilitace Rút
každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Zájemci se mohou hlásit u Gabriely
Lhotské, tel. 734 366 561, nebo Víta Rašky, tel. 739 525 375.
Gabriela Lhotská, vedoucí střediska

4

Dotace na úspornější osvětlení
Naše město získalo dotaci na instalaci úspornějšího veřejného
osvětlení. Z ministerstva průmyslu a obchodu dostane dva miliony
korun na výměnu lamp v ulicích Zborovská, Sokolská, Palackého,
B. Martinů a Přemyslovců.
Celkové náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení v této části
města byly vyčísleny na 5,9 milionu korun. V současné době probíhá
příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby, práce by měly proběhnout ve druhé polovině roku.
„V tak velkém rozsahu jsme staré lampy za nové ještě neměnili.
Plánovaná obnova veřejného osvětlení by měla během roku přinést
úsporu 70 procent dosud spotřebovávané energie. Sníží se tím také
zatížení životního prostředí emisemi oxidu uhličitého,“ uvedl starosta
Jaroslav Dvořák.
Marie Machková, tisková mluvčí

Hledáme Ekologickou školu
Pilotní projekt na podporu ekologické výchovy, zaměřený na odpady, uspořádaly loni v základních školách naše město a Středisko
volného času Fokus. Akce spočívala v proškolení skupin žáků, takzvaných ekohlídek, které měly předat získané informace spolužákům.
Děti dostaly celý rok na to, aby při nakládání s odpady zlepšily
životní prostředí. Každá škola nyní vypracuje projekt, v němž se
pochlubí činnostmi, jež v daném období uskutečnila. Odborná komise projekty vyhodnotí a tři nejlepší ocení finanční částkou, kterou
škola bude moci použít na další ekologická opatření. Výsledky
budou oznámeny při slavnostním vyhlášení Velké ekosoutěže 2018
ve sběru elektra, které se uskuteční koncem školního roku v kině
Květen.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Měšťanské domy čeká oprava
Město nechá opravit další měšťanské domy na Masarykově
náměstí. Stavební obnovou projde pět nemovitostí, na tři z nich radnice získala z Ministerstva kultury ČR dotaci 770 tisíc korun. V letošním rozpočtu má na rekonstrukci domů na náměstí vyčleněny
4 miliony korun. Dalších 3,5 milionu půjde na sanaci historických
budov v okolních ulicích – 28. října, Generála Hlaďo, Havlíčkově,
Jungmannově a Dobrovského.
„Do obnovy nemovitých kulturních památek investujeme každý
rok. Letos budeme v domech na Masarykově náměstí a v přilehlých
ulicích, které jsou součástí městské památkové rezervace, převážně
měnit okna a dělat nové fasády. Již několik let se nám daří na regeneraci historického dědictví získávat dotace z Ministerstva kultury
ČR a Moravskoslezského kraje,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Kromě Ministerstva kultury ČR město opět oslovilo Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. „Podali jsme žádost na půl milionu korun,
ale výsledek ještě neznáme,“ doplnila Barbora Kaštovská z odboru
školství a kultury.
Marie Machková, tisková mluvčí

Tibetská vlajka na radnici
Na radnici desátého března vlála tibetská vlajka. Naše město se
tak i letos připojilo k mezinárodní kampani, která poukazuje na porušování lidských práv v Tibetu. Vlajka pro Tibet je na budově městského úřadu vyvěšována pravidelně od roku 2003 jako připomenutí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
„Jsem rád, že Nový Jičín patří k tradičním podporovatelům této
akce a že se zde vlajka vyvěšuje šestnáct let nezávisle na tom, kdo
zrovna vládne na radnici. Je to jen symbolická podpora samostatnosti
Tibetu, ale vzhledem k tomu, že se jí v Česku účastní okolo osmi
set měst a obcí, mohla by být slyšet i v Číně,“ doplnil místostarosta
Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Jarní očista Grasmanky

Děti kreslily rally

Tradiční jarní očistu města v rámci akce
Ukliďme svět/Ukliďme Česko letos uspořádáme podél říčky Grasmanky od parku
pod gymnáziem směrem do Loučky. Sraz
bude v sobotu 7. dubna v 9 hodin pod
přístřeškem u workoutového hřiště. Na
poledne máme rezervovaný stůl v Pizzerii
Oscar v Loučce, kde každý účastník akce bude moci poobědvat
se slevou. Kvalitní holínky jsou nutností, pytle na odpad i rukavice zajistíme. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi. Registrace
dobrovolníků na www.uklidmecesko.cz, aktuální informace na
www.novyjicin.cz/zdravemesto/.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Mateřská škola Trojlístek – pracoviště Komenského 78 vyhrála
jednu z hlavních cen ve výtvarné soutěži Nakresli rally. Sešlo se v ní
307 výtvarných prací, a proto umístění naší mateřské školy považujeme za velký úspěch. Na oceněné výtvarné práci se podílely děti
z nejstarší třídy Berušek a Broučků.
Mária Kašková, vedoucí učitelka

Zasaďte si svůj strom
Kůrovcová kalamita a loňské vichřice poničily velkou část městských
lesů na Skalkách. Chcete-li městu pomoci les obnovit, přijďte si zasadit
svůj strom, k němuž na oblíbené výletní místo budete moci za mnoho
let vodit i své děti či vnoučata. Akce proběhne téměř přesně na Den
Země, v sobotu 21. dubna od 11 do 14 hodin. Hry pro děti a občerstvení budou zajištěny. Aktuální informace na www.novyjicin.cz/zdravemesto/.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Voňavé tvoření

Řemeslo má zlaté dno
Přehlídka technických profesí Řemeslo má zlaté dno proběhne ve
středu 25. dubna a ve čtvrtek 26. dubna v Kopřivnici. Firmy z regionu
budou od 9 do 16 hodin ve sportovní hale Vyšší odborné školy, Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště v Husově ulici 1302 prezentovat strojírenské a stavební obory. Přehlídka je určena žákům
osmých tříd, jejich výchovným poradcům a rodičům, aby se mohli
seznámit s pracovní náplní, stroji a nástroji technických profesí. Pro
žáky osmých tříd základních škol novojičínského regionu bude zajištěna
bezplatná přeprava do Kopřivnice. Nový Jičín na bezplatnou dopravu
přispěl částkou pět tisíc korun.
Marie Machková, tisková mluvčí

Sbírejte elektro a vyhrajte!
Město ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus a Technickými službami pořádá pro žáky Velkou ekosoutěž 2018. Dosloužil vám
doma elektrospotřebič? Kalkulačka, rádio, mobil, varná konvice, fén,
žehlička...? Rozhodně nepatří do kontejneru na směsný komunální
odpad!
Předejte je svým dětem, vnukům, neteřím a synovcům, aby se mohli
utkat v jedinečné soutěži o hodnotné ceny tím, že nefunkční elektrospotřebiče v určený termín přinesou do školy. Započítávat se budou
pouze malá zařízení, která děti unesou. Ledničky, pračky a jiná velká
zařízení nejsou do soutěže zahrnuta a nebude pro ně zajištěn ani
odvoz. Tři nejlepší třídní kolektivy z každé školy obdrží na konci školního
roku zajímavou finanční odměnu. Absolutní vítězná třída navíc pojede
na jednodenní tematický výlet.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Velikonoční dílna se seniory

Divné zvuky se v polovině března nesly z některých tříd Základní
školy Jubilejní. Znělo to tak trochu jako likvidace učeben, ale kdepak!
Když člověk otevřel dveře, viděl zapálené děti, jak pracují s kladívky
nebo smirkovým papírem, a ve vzduchu byla cítit vůně dřeva.
Z polotovarů vznikaly kytičky, plachetnice, věšáky, krmítka a další
výrobky. Děti si práci náramně užívaly. Byla zpestřením, poučením
a snad i inspirací pro další, tentokrát již domácí tvoření.
Text a foto: Miroslava Borošová

Přijďte oslavit Den Země!
Oslavy Dne Země se uskuteční v pátek 20. dubna na Masarykově
náměstí. Program bude probíhat od 9 do 12 hodin pro mateřské a základní školy a od 13 do 16 hodin pro širokou veřejnost. Nejen děti se mohou
těšit na ukázku vozů Technických služeb, skákací hrad, divadélko, informace o třídění a recyklaci odpadů a na bohatý doprovodný program.
Za nepříznivého počasí se v 10 hodin v kině Květen uskuteční divadelní
tematické představení Kouzla skřítků. Podrobnější informace budou
k dispozici na webových stránkách města nebo na www.fokusnj.cz.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
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Klienti sociálně terapeutických dílen Effatha pozvali ke společnému Velikonočnímu tvoření seniory z domu s pečovatelskou službou U Jičínky. Kromě vůně kafíčka byla cítit příjemná přátelská
atmosféra plná vzpomínek na mládí i vlastní tvoření. Babičky si
pochvalovaly vstřícnost klientů, vzájemnou otevřenost a porozumění napříč generacemi. Přes počáteční ostych se tvoření vydařilo
a seniorky si mohly odnést domů vlastnoručně upletené košíky.
Text a foto: Gabriela Lhotská
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Společně v divadle i na ledě
Kulturně-sportovní den pro své kamarády a jejich rodiče z partnerské
školy Brzeźnica uspořádala Mateřská škola Máj v rámci česko-polského
projektu Poznejme se. Společně se vydali do Beskydského divadla na
pohádku Obušku z pytle ven, kterou soubor z Českého Těšína hrál střídavě
česky a polsky. Odpoledne děti strávily na bruslích na zimním stadionu.
„Chtěli jsme, aby děti poznaly jinou kulturu, tradice, jazykový projev.
Je milé vidět, jak se navzájem učí cizí slovíčka. Pro pedagogy je to
zase vzájemná inspirace. Mezinárodní projekt je navíc z 85 procent
financován Euroregionem Silesia CZ,“ vysvětlila ředitelka Mateřské
školy Máj Jarmila Šimurdová.
Do Nového Jičína se přijelo podívat 20 polských dětí s rodiči a 5 učitelů. „Naše děti tak velkou školku neznají. V Brzeźnici má celá mateřská
škola jen 20 dětí a základní 27 žáků. Nemáme kino ani divadlo, za kulturou i sportem to máme daleko. Proto si to u vás velmi užíváme,“
řekla polská učitelka Maria Koloch. V nejbližších dnech čeká novojičínské děti výlet do Polska.
Marie Machková, tisková mluvčí

Bádají přes Laborky.cz

Do projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném se zapojila Základní škola Komenského 68. Pedagogičtí pracovníci jeho prostřednictvím sdílejí své zkušenosti z badatelské
výuky s kolegy z jiných škol. Jednou měsíčně probíhá badatelské
odpoledne, na němž společně řeší pokus z chemie, fyziky a matematiky podle metodických listů. V lednu to bylo téma Co unese
vejce a v únoru Jak lze sejmout otisky prstů. Významnou součástí
projektu bude balíček pomůcek pro všechny zapojené školy.
Obsahuje například robotické stavebnice Lego, měřicí systém,
tablety s měřicím softwarem nebo stavebnice na pokusy.
Text: Věra Foltová, foto: Hana Šmídová

Malých muzikantů přibývá
Polští hosté si den v našem městě užívali.

Foto: Marie Machková

Zdravotně postižení hodnotili
Členové organizace zdravotně postižených našeho města hodnotili
šestého března na výroční schůzi nejen uplynulý rok, ale i celé pětileté
období po stránce programové i ekonomické. Jejich rozmanitá činnost spočívala v pořádání společenských i sportovně zábavných
setkání, týdenních pobytových akcí, zájezdů za poznáním i do divadla,
turistických vycházek, rehabilitačních plavání i partnerství s organizací
zdravotně postižených ze slovenského Martina.
Starosta města Jaroslav Dvořák ve svém vystoupení vysoce hodnotil
a ocenil činnost organizace, sdružující 260 členů. Účastníci schůze poté
zvolili nový výbor v čele se staronovým předsedou Jaroslavem Kotasem
a revizní komisi na dalších pět let. Následovalo kulturně společenské
odpoledne věnované členkám organizace k Mezinárodnímu dni žen.
Jaroslav Kotas

Vedle dnes již stálic v podobě Bubeníků z Tyršovky se v letošním
školním roce muzicírování v Základní škole Tyršova rozšířilo o další dvě
hudební tělesa. Ve Flétničkách děvčata z prvního stupně pod vedením
učitelky Veroniky Barošové hrají převážně lidové písničky.
Druhým uskupením je pěvecký sbor, který velmi rády navštěvují děti
z prvního i druhého stupně. Vyučující Eva Červenková a Veronika Barošová postupně sestavují pestrý repertoár z lidových písní, popových
a rockových hitů, spirituálů i nestárnoucích písniček z českých pohádek.
Třebaže obě tělesa působí poměrně krátce, mají za sebou mnoho
úspěšných vystoupení ve škole i na akcích města.
Rudolf Balon, učitel

Maškarní ples ve Straníku

Jaro s Puellae et Pueri
Slavnostní koncert, jehož součástí byly písně z projektu (M)ABBA
Mia!, nedávno realizovaného ve Středisku volného času Fokus, se
uskutečnil na konci března v Beskydském divadle. Na koncertu
nechyběly ani skladby, jimiž si Puellae et Pueri vyzpívalo v Pardubicích
zlaté pásmo a kterými se v březnu prezentovalo na Mezinárodním
soutěžním festivalu Young Bohemia v Praze. Náš sbor zde byl jedním
ze dvou českých zástupců mezi jednatřiceti tělesy, působícími od
Kanady po Japonsko.
Čtyři dny na konci dubna budou naši členové za významné podpory
města Nového Jičína hostit partnerský smíšený sbor Vanajan Youth
Choir z finské Hämeenlinny. Publikum se může těšit na pestrý severský
repertoár a na netradiční vystoupení mužského vokálního seskupení
Sextet+. Na společný koncert v pátek 27. dubna v Beskydském
divadle jste srdečně zváni.
Andrea Dostálová
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Dětský maškarní ples se uskutečnil desátého března v tělocvičně ve Straníku. Odpoledne se sál zaplnil dětmi v maskách
v doprovodu rodičů a prarodičů. Začátek patřil dětským tanečníkům ze skupiny Tancování s Terezou, kteří sklidili velký potlesk.
Následovala promenáda zhruba padesáti masek – princezen,
čarodějnic, supermanů, zvířátek a spousty dalších. O zábavný
program se postarali Klauni z Balonkova, kteří si připravili i několik
soutěží za účasti rodičů. Děti si svůj ples užily a s výhrou v tombole
spokojeně odcházely domů.
Text: Kateřina Redlová, foto: Marek Nižnanský
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Nesmazatelná stopa Franze Barwiga
Obec Šenov u Nového Jičína si letos připomíná 150. výročí narození
svého slavného rodáka, který se zapsal také do umělecko-historických dějin Nového Jičína. Profesor Franz Barwig patří mezi významné
sochaře první třetiny dvacátého století.
Vyzdobil Trumpovu vilu
Narodil se 19. dubna 1868 do rodiny Johanna Barwiga a jeho
manželky Susanne. Velkou část života však prožil ve Vídni. Působil
zde jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole, zasloužil se
o výzdobu mnoha exteriérů a interiérů státních, obecních, církevních
a soukromých staveb.
V roce 1908 vytvořil ve Vídni monumentální kulisy u příležitosti oslav
60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. V letech 1925–
1927 odcestoval do Spojených států amerických, kde se stal autorem
sochařské výzdoby slavné vily Mar-a-Lago na Floridě. Vila je dnes
v majetku prezidenta Donalda J. Trumpa. Po svém návratu vytvořil
Barwig několik vlastních realizací pro Nový Jičín a rodný Šenov.

Franz Barwig: Tančící sedláci na Kravařsku, akvarel, 1918.
Foto: soukromý archiv Susanne Klein-Barwig

Tančící symbol Kravařska
Manželkou Franze Barwiga se roku 1898 stala Rosalia rozená Zapletalová. Narodila se 2. září 1872 v Novém Jičíně do rodiny Kašpara
Zapletala a jeho manželky Anny rozené Völkerové. V roce 1900 bydlel
otec Kašpar Zapletal v novojičínském domě v dnešní Revoluční ulici
a pracoval jako dozorce ve státní tabákové továrně. Franz a Rosalia
Barwigovi měli pět dětí. Nejstarší Walter se narodil roku 1898, Grete
(Margarethe) o dva roky později. Rosl přišel na svět v roce 1901, za
další dva roky se narodil Franz a v roce 1906 nejmladší Josefine.
V roce 1923 vytvořil Franz Barwig svůj první kresebný motiv
s návrhem kašny s tančícími sedláky. Během následujících let vzniklo
několik dalších jeho realizací tančících sedláků z Kravařska, ať v podobě kresby, dřevořezby nebo bronzového odlitku.

Rodina Franze Barwiga ve své vile v roce 1912.
Foto: soukromý archiv Susanne Klein-Barwig
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Průčelí správní budovy vídeňského tržiš- Návrh na realizaci sousoší Tančící
tě Naschmarkt s realizací Franze Bar- sedláci, 1923. Foto: soukromý archiv
wiga z roku 1916. Foto: Radek Polách Susanne Klein-Barwig

O symbol Kravařska projevily zájem město Nový Jičín a zdejší
Okrášlovací spolek patrně již při Kravařské výstavě v roce 1927.
Původní předloha byla ze dřeva, následně byl ve vídeňské slévárně
A. Menschik zhotoven bronzový odlitek.
Vzdal se honoráře
Na zasedání Okrašlovacího spolku 20. června 1928 požádal školní
ředitel Josef Ullrich, aby kašna profesora Franze Barwiga s motivem
tančících kravařských sedláků byla trvale instalována na novojičínské
náměstí. Původně byla určena pro Mendlův park, dnešní Smetanovy
sady.
Kašna byla přivezena v únoru 1929 a následně umístěna poblíž
Mariánského sloupu na náměstí. Odlití plastiky přišlo na 6 600 rakouských šilinků, kamenosochařské práce na 9 857 československých
korun a samotná instalace uměleckého díla na dalších 5 860 korun.
Vedle toho bylo nutné zaplatit clo a poplatek za dopravu z Vídně.
Franz Barwig se nároku na honorář vzdal.
Slavnostní odhalení kašny proběhlo
10. září 1929 v pět
hodin odpoledne za
přítomnosti starosty
města Dr. Ernsta
Schollicha. Barwigovo dílo se stalo oficiálním
symbolem
nejen města Nového
Jičína, ale i celého
Kravařska. Přečkalo
Slavnostní odhalení sousoší Tančící sedláci na období následujících
náměstí 10. září 1929.
politických změn.
Foto: soukromý archiv Susanne Klein-Barwig
V letech 1980 a 2006
bylo sousoší Tančící sedláci restaurováno a je stálým symbolem
města Nového Jičína.
Perly sbírkového fondu
Málo známá je skutečnost, že Barwigovým následovníkem byl
Franz Barwig mladší, který se však svým dílem otci nevyrovnal
a často jej i kopíroval. Syn za druhé světové války spolupracoval při
kompletaci díla výtvarných umělců Kravařska v Městském muzeu
v Novém Jičíně.
Tehdejší starosta Dr. Ernst Schollich díky němu získal pro muzeum
několik významných Barwigových prací, které jsou dnes považovány
za jedny z nejcennějších ve sbírkovém fondu Muzea Novojičínska.
Dokládají to archiválie a osobní dopisy z fondu Muzejního spolku,
které uchovává Státní okresní archiv Nový Jičín.
Profesor Franz Barwig zemřel v roce 1931 a je pochován na hřbitově
Neustift ve Vídni. Jeho sochařské a malířské práce jsou součástí
mnoha sbírek předních evropských muzeí a galerií. Svým dílem se
úspěšně zařadil do několika tehdejších uměleckých stylů. U příležitosti 150. výročí narození mu v rodném Šenově u Nového Jičína
v dubnu odhalí pamětní desku.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
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Nebytové prostory v městs
Prostory patřící městu
Na četné dotazy veřejnosti přinášíme přehled nebytových prostor v městské památkové rezervaci, které byly v poslední době
uzavřeny. Vzhledem k tomu, že ne všechny budovy v centru Nového Jičína patří městu, pro přehlednost zveřejňujeme jejich
fotografie s patřičným popiskem.

ulice 28. října 4 a 6 – v minulosti prodejna oděvů, nyní by prostory
měly sloužit začínajícím podnikatelům

28. října 11 – bývalé papírnictví, od 1. 12. 2017 se zde buduje papírnictví a prodejna hraček

Dobrovského ulice 1 – k dispozici je tato kancelář č. 116 o celkové
výměře 18,81 m2

Tyršova ulice 8 – volná kancelář č. 4 má být od 1. 5. 2018 obsazena,
záměr na pronájem kanceláře č. 3 se bude vyhlašovat znovu

Masarykovo náměstí 26 – bývalá lékárna, od 1. 1. 2018 pronajata
za účelem vybudování zmrzlinárny a čokoládovny

Masarykovo náměstí 22 – bývalý Caffe bar, nový nájemce zde chce
otevřít kavárnu a pražírnu kávy
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stské památkové rezervaci
Prostory patřící jiným subjektům
Provozovny, které se jeví jako částečně nebo zcela uzavřené a které nejsou v majetku města (někde probíhají stavební úpravy,
jinde je uvedeno, že se prodejna přestěhovala a někde mají dokonce vyvěšenou ceduli „k pronájmu“).
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Dobrovského 36 – květinářství zrušeno, fotoateliér funguje
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28. října 3 – bývalý nábytek

Masarykovo náměstí 10 – řeznictví s omezenou provozní dobou

Masarykovo náměstí 13 – dříve elektro

tu
ěs
m
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p
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Žerotínova 14 – dříve konfekce a kominictví
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Dvoustranu připravily Marie Machková a Miroslava Saksová
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Duben 2018
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Pátek 6. dubna v 19 h • Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, Ivan
Passer, Vladimír Morávek: HOŘÍ, MÁ PANENKO • Sarkastická komedie
podle slavného filmu o peripetiích kolem nepovedeného bálu dobrovolných hasičů. Režie: Petr Novotný. Hraje celý soubor Východočeského
divadla. Předplatné skupiny A.
■ Pondělí 9. dubna a úterý 10. dubna, vždy ve 13:30 h • SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU ZUŠ • Krajské kolo. Vstup volný.
Středa 11. dubna v 19 h • VLADIMÍR MIŠÍK & ETC… A HOST JAMIE
MARSHALL • Koncert jedné z nejvýraznějších osobností české rockové
hudby.
■ Neděle 15. dubna v 16 h • Stanislav Havelka, Petr Chvojka, Lubomír
Beneš: JÁJA A PÁJA • Divadelní úprava Vlastimil Peška. Předplatné
skupiny Čtyřlístek.
■ Úterý 17. dubna v 19 h • Ivan Alexandrovič Gončarov: OBLOMOV •
Režie: Hana Burešová. Hrají: Michal Isteník, Tomáš Turek, Jan Meduna, Jan
Vondráček, Veronika Lazorčáková, Eva Hacurová. Předplatné skupiny B.
■ Středa 18. dubna v 18 h • BACKWARDS • Beatles revival v programu
„Love Songs“. Předplatné skupiny S.
■ Čtvrtek 19. dubna v 19 h • Stanislav Štepka: TO NEMÁ CHYBU •
Hořká komedie o napravování starých chyb. Režie: Ondrej Spišák. Hrají:
Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Simona Miháliková a další. Předplatné skupiny D.
■ Sobota 21. dubna v 10 h • TANEC FOKUS 2018 • Soutěžní přehlídka
tanečních skupin. Vstupenky na místě.
■ Pondělí 23. dubna v 19 h – malý sál • GABRIELA JÍLKOVÁ – cimbál,
TAMÁS BÁCSI – klavír • Unikátní spojení dvou mladých interpretů
z Česka a Maďarska – spolužáků z Hudební akademie Ference Liszta
v Budapešti. Kruh přátek hudby.
■ Úterý 24. dubna v 19 h • Eric-Emmanuel Schmitt: MANŽELSKÉ
VRAŽDĚNÍ • Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Nataša Burger a Jaroslav Dušek.
Předplatné skupiny P.
■ Středa 25. dubna a čtvrtek 26. dubna, vždy v 18 h • DUBNOVÁ
TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ. Předprodej
vstupenek v ZUŠ (16. a 17. 4. od 14 do 17 h – 2 vstupenky na žáka,
18. a 19. 4. od 14 do 17 h – volný prodej nejvýše 6 ks na osobu).
■ Pátek 27. dubna v 19 h • VANAJAN YOUTH CHOIR – SEXTET +
PUELLAE ET PUERI • Koncert finského pěveckého sboru a jeho hostitelů.
■ Neděle 29. dubna v 19 h • JAROSLAV DUŠEK BESEDUJE
S MUDr. JANEM ŠULOU • „Nemoc je pouze nerovnováha mezi
naším vědomím a podvědomím. Nic jiného v tom není.“
Připravujeme:
■ Pátek 4. května v 19 h • LETEM SVĚTEM PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
• Jarní koncert sboru Ondráš a orchestru Boom Bang Band (ZUŠ Nový
Jičín). Vstupné 100 Kč.
■ Úterý 15. května v 19 h • Daniel Doubt: VZKŘÍŠENÍ • Vyprodáno.
■ Čtvrtek 17. května v 19 h • Kostel Nanebevzetí Panny Marie •
Aneta RŮČKOVÁ – zpěv, Josef KRATOCHVÍL – varhany • Lyrickokoloraturní sopranistka pocházející z Beskyd a nadějný varhaník a klavírista z Valašského Meziříčí. Kruh přátel hudby.
■ Pátek 18. května v 19 h • Lutz Hübner, Michal Kotrouš, Thomas
Zielinski: ÚČA MUSÍ PRYČ • Komedie s překvapivými dějovými zvraty
a brilantním slovním humorem. Hrají Petra Špalková, Linda Rybová,
Kateřina Winterová, Igor Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař.
Předplatné skupiny D.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ • Neděle 1. dubna v 17 h 2D
dabing • Pondělí 2. dubna ve 20 h 2D titulky • Úterý 3. dubna v 17 h
2D titulky • Sobota 7. dubna ve 20 h 3D dabing • Děj nového filmu
režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá
na pokraji chaosu a kolapsu. Akční sci-fi, thriller, 140 min.
■ KRÁLÍČEK PETR • Pondělí 2. dubna v 17:30 h • Rebelský králíček
Petr žije s ostatními zvířátky na farmě. Novému majiteli statku se to moc
nelíbí. Rodinný, 95 min., dabing.
■ OPERACE ENTEBBE • Úterý 3. dubna – středa 4. dubna ve 20 h
• Podle skutečné události – rok 1976 a únos letadla teroristy. Krimi thriller,
106 min., titulky.
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■ TÁTOVA VOLHA • Středa 4. dubna v 17:30 h • Pátek 6. dubna
ve 20 h • Nová česká komedie Jiřího Vejdělka. Komediální drama,
90 min.
■ DEN CO DEN • Čtvrtek 5. dubna – pátek 6. dubna v 17:30 h •
Čtvrtek 19. dubna v 17:30 h • Romantický příběh podle knižního bestselleru. Romantický, 92 min., titulky.
■ NO MANIFESTO: MANIC STREET PREACHERS • Čtvrtek 5. dubna
ve 20 h • Příběh o britské hudební skupině. Hudební dokument,
116 min., titulky.
■ SHERLOCK KOUMES • Sobota 7. dubna – neděle 8. dubna
v 17:30 h • Dobrodružná detektivka plná trpaslíků. Animovaná komedie,
90 min., dabing.
■ SOUBOJ POHLAVÍ • Neděle 8. dubna ve 20 h • Pondělí 9. dubna
v 17:30 h • Životopisné sportovní drama zachycuje jedno z nejznámějších
utkání tenisové historie. 121 min., titulky.
■ S LÁSKOU VINCENT • Filmový klub • Pondělí 9. dubna ve 20 h •
Snímek o malíři Vincentovi van Goghovi natočený kombinací hraného
filmu a animace originálních olejomaleb. Animované, životopisné drama,
94 min., titulky.
■ MÁŘÍ MAGDALÉNA • Středa 11. dubna v 17:30 h • Rooney Mara
jako Máří Magdaléna a Joaquin Phoenix jako Ježíš v historickém dramatu.
120 min., titulky.
■ MEČIAR • Filmový klub • Středa 11. dubna ve 20 h • Dokumentární
snímek sleduje bývalého slovenského politika Vladimíra Mečiara a jeho
dopad na společnost. 89 min., slovensky.
■ FAKJŮ PANE UČITELI 3 • Čtvrtek 12. dubna a sobota 14. dubna
v 17:30 h • Pátek 13. dubna a neděle 15. dubna ve 20 h • Pondělí
16. dubna v 17:30 h • Sobota 21. dubna ve 20 h • Zeki Muller tentokrát
musí připravit třídu na maturitu. Komedie, 120 min., dabing.
■ RAMPAGE: NIČITELÉ • Čtvrtek 12. dubna a sobota 14. dubna ve
20 h • Pátek 13 dubna v 17:30 h • Akční dobrodružné sci-fi s Dwaynem
Johnsonem. 107 min., titulky.
■ PLANETA ČESKO • Neděle 15. dubna v 17:30 h • Pátek 20. dubna
v 17:30 h • První celovečerní film o české přírodě. Dokument, 81 min.,
česky.
■ PEPA • Pondělí 16. dubna ve 20 h • Úterý 17. dubna – středa
18. dubna v 17:30 h • Středa 25. dubna v 17:30 h • Česká komedie
s Michalem Suchánkem. 90 min.
■ GRINGO: ZELENÁ PILULE • Úterý 17. dubna – středa 18. dubna
ve 20 h • Černá komedie z prostředí narkobaronů. Akční komedie,
110 min., titulky.
■ VADÍ NEVADÍ • Čtvrtek 19. dubna – pátek 20. dubna ve 20 h • Úterý
24. dubna v 17:30 h • Hrajete rádi Vadí nevadí? Pozor, s kým hrajete,
ať při tom nepřijdete o život! Horor, 103 min., titulky.
■ JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU • Sobota 21. dubna
– neděle 22. dubna v 17:30 h • Rodinná komedie o jednom praštěném
vynálezci. 95 min., dabing.
■ ZTRATILI JSME STALINA • Neděle 22. dubna ve 20 h • Pondělí
23. dubna v 17:30 h • Černá komedie popisuje komunistický režim
téměř úplně podle skutečných událostí. Komedie, 106 min., titulky.
■ NIKDYS NEBYL • Pondělí 23. dubna ve 20 h • Joe (Joaquin Phoenix)
je válečný veterán, který si nese celou řadu jizev. Mysteriozní thriller,
95 min., titulky.
■ HASTRMAN • Úterý 24. dubna – středa 25. dubna ve 20 h • Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana od režiséra Ondřeje Havelky.
Thriller, 100 min., česky.
■ TÁTOVA VOLHA • Bio Senior • Středa 25. dubna ve 13 h • Nová
česká komedie Jiřího Vejdělka. Komediální drama, 90 min.
■ AVENGERS: INFINITY WAR • Čtvrtek 26. dubna v 17 a ve 20 h 2D
titulky • Pátek 27. dubna a neděle 29. dubna v 17 h 2D dabing • Pátek
27. dubna ve 20 h 3D titulky • Sobota 28. dubna, úterý 1. května,
sobota 5. května v 17 h 3D dabing • Sobota 28. dubna ve 20 h 2D
dabing • Pondělí 30. dubna v 17 h 2D titulky • Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel. Akční dobrodružný, 155 min.
■ V HUSÍ KŮŽI • Sobota 28. dubna a úterý 1. května ve 14:30 h •
Nová animovaná komedie od tvůrců snímků Shrek. 91 min., dabing.
■ DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA • Neděle 29. dubna – pondělí
30. dubna ve 20 h • Středa 2. května a čtvrtek 3. května v 17:30 h •
Anna Polívková v nové romantické komedii od tvůrců Hodinového
manžela. 90 min., česky.
■ KAZIŠUCI • Úterý 1. května – čtvrtek 3. května ve 20 h • Komedie
o holkách, které chtějí příjít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom
chtějí zabránit doslova za každou cenu. 102 min., titulky.
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Duben 2018
Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava:
■ Do neděle 27. května • Rytířský sál • MECHOROSTY – LATIMÉRIE MEZI ROSTLINAMI • Zábavný
a hravý pohled na mikrosvět mechorostů. Součástí
výstavy jsou makro i mikrofotografie mechorostů Štěpána Kovala.
Akce:
■ Neděle 15. dubna v 15 h • Trámový sál • HUDEBNÍ VÝLETY • Účinkují Zemlinského kvarteto a Igor Františák – klarinet. Součást Svatováclavského hudebního festivalu. Vstupné: 150 Kč, senioři, studenti,
ZTP 100 Kč, ZTP/P 50 Kč, děti do 15 let zdarma.
■ Pondělí 30 dubna od 18 do 22 h • ČARODĚJNÁ MUZEJNÍ NOC •
Ochutnávka tradičních zdravých pokrmů a nápojů za hudebního doprovodu potulného harmonikáře, věštkyně (numerologie), kouzelník, komentované prohlídky výstavy Mechorosty – Latimérie mezi rostlinami
s pohádkovým programem pro děti (Pohádky z mechu a kapradí – výroba
mechového domečku), další pohádkové programy: Kuřátko a obilí (výroba
kuřátek), Malá čarodějnice (výroba čarodějnických panenek), ruční ražba
pohádkových mincí, prohlídka stálých muzejních expozic a výstav s čarodějnou výzdobou. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–17 h
sobota, neděle, svátky 9–16 h

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Středa 11. dubna – čtvrtek
3. května • Výstavní síň Stará pošta • GRAFIKA, EX
LIBRIS, ILUSTRACE • Z tvorby Olgy Vychodilové.
Vernisáž 10. dubna v 17 h.
■ Neděle 1. dubna – pondělí 30. dubna • Městská
knihovna • SVĚT HOR – KRAJINA, PROCESY A RIZIKA • Složitá problematika v nejširších souvislostech
od výzkumu horského reliéfu, přes vymezení, vznik
a vývoj hor až k přírodním ohrožením.
Akce:
■ Sobota 7. dubna v 18 h • Klub Galerka • OPEN MIC • Večer pro
všechny performery – živá přehlídka umělců, kde může vystupovat i kdokoliv z publika. Vstupné 20 Kč.
■ Úterý 10. dubna v 17 h • Městská knihovna • INDIE – V SRDCI
HIMÁLAJE • Cestopisná přednáška Pavla Dobrovského. Kapacita míst
je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840 nebo on-line. Vstupné
40/60 Kč.
■ Úterý 10. dubna v 18 h • Kino Květen • UŽ NIKDY PĚŠKY PO
ARMÉNII A GRUZII • Cestovatelská projekce/stand-up excentrického
poutníka Ladislava Zibury. Vstupné 130/150 Kč.
■ Čtvrtek 12. dubna v 18 h • Klub Galerka • GALERDOOR & NA
KAJAKU Z ČERNÉHO LESA DO ČERNÉHO MOŘE • Cestopisná přednáška Zdeňka Lyčky. Vstupné 70/100 Kč.
■ Pátek 13. dubna ve 20 h • MC Drago • LENKA DUSILOVÁ – SÓLO
& LONGITAL • Luxusní dvojkoncert dvou osobností české a slovenské
hudební scény. Vstupné 250/300 Kč.
■ Pátek 20. dubna ve 20 h • MC Drago • SMOLA A HRUŠKY (SK) &
SUPPORT DEMOS (NJ) • Koncert ve stylu reggae-punk. Vstupné
250/300 Kč.
■ Úterý 24. dubna v 18 h • Městská knihovna • ČÍNA – ČAJ A LÁSKA
PODRUHÉ • Přednáška – Pavel Kaščák a Rostislav Čubok opět přijali
pozvání k návštěvě Číny. Kapacita míst je omezena, možnost rezervace
na tel. 556 709 840 nebo on-line. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 27. dubna ve 20 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB & PETRA
BÖRNEROVÁ (CZ/SK) & FEDOR FREŠO (SK) • Folk & roots & blues.
Vstupné 100/130 Kč.
Připravujeme:
■ Pátek 4. května ve 20 h • Klub Galerka • JUSTIN LAVASH • Recitál.
Vstupné 120/150 Kč.
■ Pátek 11. května ve 20 h •Klub Galerka • NEŘEŽ • Koncert legendární české folkové kapely. Vstupné 150/180 Kč.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ JARNÍ KOUZELNÁ NOC • pátek 6. dubna
v 16 h – sobota 7. dubna v 10 h • Zábavné odpoledne s tvořivými
nápady, večer na bazéně, nocování ve Fokusu ve vlastních spacácích.
Dobré ráno plné her. Plavky, ručník, spacák a plyšáka s sebou. Cena
200 Kč, v ceně večeře, snídaně, pitný režim, program.
■ PRUHOVANÝ PLES • sobota 7. dubna v 19 h • SVČ Fokus • Between
tým zve na divoký ples. Rock s Acoustic Velvet a rytmy jihu s DJ Tomem
Boldim. Předprodej vstupenek v SVČ Fokus.
■ VÍTÁNÍ JARA • úterý 10. dubna v 9 h • SVČ Fokus • Tradiční přehlídka
tance, zpěvu a dramatické tvorby žáků speciálních škol.
■ DEN ZEMĚ • pátek • 20. dubna od 9 do 12 a od 13 do 16 h • Masarykovo náměstí • Ukázka vozů Technických služeb, informace o třídění
odpadů, recyklace, soutěže a další doprovodný program.
■ TANEC FOKUS 2018 • sobota 21. dubna od 10 do 16 h • Beskydské
divadlo • Soutěžní přehlídka tanečních skupin v kategoriích disco dance,
show dance, street dance, originální a parketové kompozice. Vstupné
40 Kč, děti 20 Kč, do 6 let zdarma.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • čtvrtek 26. dubna v 17 h • ateliér
SVČ Fokus • Tvořivé setkání pro děti i dospělé. Tentokrát jarní tvoření II. Počet míst omezen, účast nahlaste na tel. 607 586 770. Cena pro
jednotlivce 100 Kč.
■ OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK • sobota 28. dubna v 11:15 h • autobusová
zastávka Žilina U partyzána • 8. ročník výletu studánkovou trasou.
Zdarma.
■ KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • každý čtvrtek a pátek od 14 do
18 h • ateliér SVČ Fokus • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet práci
s hlínou – začátečníky i pokročilejší. Jednotlivé vstupy: děti a studenti
40 Kč, dospělí 90 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Pondělí 9. dubna – úterý 10. dubna ve 13:30 h • Beskydské divadlo
• SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU ZUŠ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE • Krajské kolo. Vstup volný.
■ Sobota 14. dubna – neděle 15. dubna • hudební sál ZUŠ • HOUSLOVÁ SOUTĚŽ O CENU VÁCLAVA KRŮČKA
■ Středa 25. dubna – čtvrtek 26. dubna v 18 h • Beskydské divadlo
• DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního oboru.
Předprodej vstupenek v ZUŠ: 16. a 17. 4. od 14 do 17 h – 2 vstupenky
na žáka, 18. a 19. 4. od 14 do 17 h – volný prodej, nejvýše 6 vstupenek
na osobu.

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, www.pivobraninj.cz
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy
■ Středa 4. dubna – pondělí 30. dubna • galerie Návštěvnického
centra • ZVÍŘATA AFRIKY • Fotografie Miroslava Kardačinského. Vernisáž 4. dubna v 17 h
■ Do čtvrtka 31. května • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • PLYŠOVÍ MEDVĚDI • Ze sbírky Hany Pořízkové.
• Přepážka MHD – polední přestávka od 12 do 12:30 hod.
O víkendech a svátcích je přepážka uzavřena.
• Nabízíme regionální výrobky z partnerského města
Novellara (balsamikové octy, perlivá vína).
• návštěvníci expozice Generál Laudon si hru Laudon
mohou zapůjčit a zahrát.
• V prodeji nové upomínkové předměty – turistická vizitka a turistická
známka ke 100. výročí vzniku Československa – a společenská strategická hra Laudon.
• sledujte informace o festivalu Pivobraní na novém webu www.pivobraninj.cz.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8–17 h • Sobota–neděle 9–16 h
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Pozvánky
• Novojičínský jarmark zavoní jarem
Jarně laděný Novojičínský jarmark se uskuteční v pátek
13. dubna od 8 do 17 hodin na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne především květiny hrnkové, řezané, sadbu květin
a květinové dekorace, skalničky a proutěné zboží. Chybět nebudou
ani masné a uzenářské výrobky, sýry, koření, bylinky a domácí
pečivo, perníčky, trdelník, med a oříšky, suvenýry z keramiky, dřeva
a bižuterie. Od 10 do 16 hodin bude probíhat doprovodný program
pro děti v režii Rodinného centra Mozaika.
• Sběratelé zvou na setkání
Na setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a jiných
věcí zve zájemce zdejší Klub seniorů. Příležitost k rozšíření vlastní
sbírky, případně k prodeji nebo výměně přebytků budete mít ve
středu 18. dubna od 14:30 do 16:30 hodin v klubovně v ulici
Msgr. Šrámka 13. Vstupné bude dobrovolné.
• Naučte se malovat s využitím pravé hemisféry
Chcete prohloubit své sebepoznání a posílit sebevědomí? Získat
nové dovednosti, odhalit vlastní výtvarné schopnosti a získat při
tom nové kamarády? Přihlaste se do kurzu realistické kresby
s využitím pravé mozkové hemisféry, který pro vás připravuje Středisko volného času Fokus! Kurz vedený Jaroslavem Burešem
zahrnuje 4 setkání po 4 hodinách, která se uskuteční každou květnovou neděli, tedy 6., 13., 20., a 27. května, vždy od 14 do
18 hodin. Cena kurzu je 1 400 Kč. Kontaktní osoba: Radka Hrubá,
tel. 734 393 579, e-mail hruba@fokusnj.cz.

Zveme vystavovatele
na Veletrh Novojičínska
Vážení podnikatelé, dovolujeme si vás pozvat jako vystavovatele
na XIX. Veletrh Novojičínska, který se uskuteční v sobotu
26. května a v neděli 27. května na zimním stadionu a v areálu
fotbalového stadionu v Novém Jičíně. Jedná se o regionální
výstavní akci spojenou s prodejem a nabídkou služeb. Letos opět
potěšíme i malé návštěvníky, neboť společně s Veletrhem Novojičínska zde proběhne Velký dětský den.
Přihlášky lze podávat do pátku 6. dubna na Městský úřad Nový
Jičín, obecní živnostenský úřad. Odeslání přihlášky je lépe neodkládat, protože výstavní plochy jsou přidělovány podle pořadí doručených přihlášek a jako každoročně budou poskytovány bezplatně.
Podrobnosti sdělí Pavlína Hastíková, tel. 556 768 311, a Stanislav Bartoň, tel. 556 768 252 nebo 605 253 883. Přihláška a bližší
informace na https://www.novyjicin.cz/veletrh-novojicinska/.

Klub rodáků a přátel města

Sport
Zimní sraz turistů
Devětačtyřicátý zimní sraz na Skurečené uspořádal poslední únorovou sobotu novojičínský Klub českých turistů, odbor TJ. Na zasněžené horské chalupě se sešlo 140 turistů z Novojičínska a Frýdku-Místku. Z Nového Jičína se dostali autobusem do Ráztoky. Odtud
mohli vyrazit na běžkách směrem na Martiňák, hodně odvážní se
vydali pěšky přes Čertův mlýn, ostatní z Čeladné-Podolánek. Unavené poutníky přivítala vyhřátá chalupa, kde bylo pro všechny připraveno bohaté občerstvení. O dobrou náladu se starali naši
hudebníci.
Martina Fiedlerová, předsedkyně Klubu českých turistů, odbor TJ

Sportovní pozvánky
• S turisty do Těšínských Beskyd
Na akci Těšínské Beskydy – Velký Polom zve všechny příznivce
pěší turistiky Klub českých turistů, odbor Turisté. Uskuteční se
v sobotu 28. dubna. Odjezd bude vlastním autobusem v 7 hodin
od nákupního centra Lidl. Připraveny jsou trasy dlouhé 11,5 až
16,5 km. Cestou účastníci navštíví rozhlednu Tetřev a turistickou
chatu Skalka. Návrat do Nového Jičína do 19 hodin. Více informací
na http://turisti-kctnj.cz.
• Vyzkoušejte Discgolfovou 1+1 Tour!
Třídílnou sérii nedělních discgolfových turnajů s názvem Discgolfová 1+1 Tour uspořádá zdejší klub Moravian Gators od
29. dubna do 20. května. Určena je dvojicím, složeným z pokročilého hráče a nováčka, který se dosud nezúčastnil žádného turnaje. Na začátku vždy proběhne výuka určitého aspektu hry –
dohazování do koše, přihazování, delší hody, techniky hodu. Poté
bude následovat dvoukolový turnaj dvojic. Začátečníků, kteří
nemají nikoho do dvojice, se rádi ujmou členové pořádajícího
klubu. Potřebné informace se dozvíte na www.moraviangators.cz.
• Půlmaraton letos se štafetou dvojic
Druhý ročník Novojičínského půlmaratonu odstartuje v sobotu
26. května v 15 hodin na Masarykově náměstí.
Na běžce opět čeká 21,975 kilometru dlouhá
trať vedoucí po cyklostezce Koleje téměř až
k vlakovému nádraží v Hostašovicích a zpět.
Druhý z pěti závodů pořádaných na Novojičínsku
pod názvem Aktivity Tour letos nabídne novinku – štafetový běh
dvojic na 2 krát 10,5 kilometru. Elektronická registrace je již spuštěna
na oficiálním webu www.novojicinskypulmaraton.cz. Startovné za
jednoho závodníka je 350 Kč. Videoupoutávku najdete na
https://youtu.be/vUOvlzGljec, facebookovou stránku navštivte na
https://www.facebook.com/novojicinskypulmaraton/, facebooková
událost https://www.facebook.com/events/1990176864532941.

Zveme všechny členy a příznivce do klubových místností na baště městského opevnění ve čtvrtek
12. dubna 17 hodin na přednášku Kateřiny Mrázkové nazvanou
Život viktoriánské éry a ve čtvrtek 19. dubna v 16 hodin na odhalení pamětní desky sochaři Franzi Barwigovi v zahradách obecního
úřadu v Šenově u Nového Jičína. V sobotu 28. dubna se vydáme
na Otvírání studánek – společně vyrazíme v 11:15 hodin od autobusové zastávky v městské části Žilina – U Partyzána. Připravena
bude tradiční zálesácká svačina s možným zakončením cesty
u restaurace Na Prachárně. Použít lze také autobus s odjezdem
v 11 hodin z autobusového nádraží, stanoviště 13. V klubových
prostorách bude od pondělí 23. dubna přístupná výstava výtvarných děl Dagmar Janovské. V pondělí 30. dubna od 18 hodin
zveme na tradiční aprílovou taškařici Naše milé čarodějnice.
Půlmaratonci opět poběží po cyklostezce Koleje. Foto: Dominik Bartoň
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

SEŘ IZ OVAČ
Nabízíme: 26 000–28 000 Kč, závodní stravování,
příspěvky na sport, kulturu a volný čas, penzijní
připojištění a další beneﬁty.

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

Novojičínský zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín

Náklad:
10 900 ks (16 stran)
Distribuce: do všech domácností
v Novém Jičíně,
včetně částí města:
Straník, Kojetín, Loučka,
Bludovice, Žilina
Barevnost: plnobarevně
Periodicita: měsíčník (12 vydání do roka)
Uzávěrka:
vždy 15. předcházejícího měsíce
tel.: 545 240 117; mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Ze zápasnických žíněnek

Hokejový klub pomáhá i druhým

Práce s mládeží se hokejistům vyplácí.

Rostislav Janča (v červeném dresu) v Praze vyhrál svou kategorii.
Foto: Roman Kopecký

Šest mladých novojičínských zápasníků odjelo poslední únorovou
sobotu do hlavního města, kde oddíl TJ Bohemians Praha pořádal
Jarní turnaj ve volném stylu. Štěpán Polášek a Rostislav Janča vyhráli
ve svých hmotnostních kategoriích všechna utkání a získali zlaté medaile.
Stříbro na svých prvních závodech v životě vybojoval Jakub Čajánek, bronz si odvezli Tadeáš Kundrát, Vojtěch Vaculík a Michal Fedák.
V hodnocení družstev Nový Jičín získal krásný pohár za první místo.
O týden později se starší a vyspělejší zápasníci zúčastnili v Kladně
mistrovství republiky mladších žáků a kadetů ve volném stylu. V konkurenci 137 závodníků z 21 oddílů vybojovali Daniel Baron, Natálie
Švrčková a Anna Jaklová tituly vicemistrů republiky mezi kadety
a kadetkami. Mladší žákyně Anita Mičková obsadila třetí, kadet
Richard Urbánek a mladší žák Matěj Gulán čtvrtá místa.
Roman Kopecký, trenér

Naději proměnili v jistotu
S nadějí na postup do finále mistrovství republiky družstev odjeli
novojičínští plavci o prvním březnovém víkendu do Pardubic. Deset
mladíků s průměrným věkem šestnáct let změřilo síly s plavci až
o pět let staršími.
Zatímco soupeři proti základnímu kolu posílili, u našeho družstva
se projevily chybějící tréninkové zkušenosti z padesátimetrového
bazénu. Přesto dosáhli výrazně vyššího bodového zisku a někteří
plavci předvedli velmi kvalitní výkony.
Po srovnání výsledků z Pardubic a Prahy, kde proběhlo druhé semifinále, náš tým obsadil devátou, tedy první nepostupovou příčku. Po
nečekaném odhlášení plavců USK Praha ale do republikového finále,
které se uskuteční na konci března v Ostravě, přece jen postoupil.
Vlastimír Perna, Plavecký klub

Foto: Milan Urban

Hokejový klub se svou metodikou a chutí naučit děti základy hokeje
slaví úspěchy. Tréninky našich malých Ďáblíků jsou inspirací pro další
kluby a trenéry v Česku i na Slovensku. Video natočené jako propagace novojičínské přípravky získalo cenu v mezinárodní soutěži
SPORTfilm. Pro Slovenský svaz ledního hokeje se stalo inspirací pro
správný přístup k tréninku v této věkové kategorii.
Manuál vytvořený trenéry HK Nový Jičín pro děti a jejich rodiče
využil Český svaz ledního hokeje v nové publikaci Hokejová mládež
od A do Z jako příkladný vzor hokejistům a trenérům. Školy bruslení
pro mateřské a základní školy, jež podporují děti ve zdravém pohybu
a utvářejí v nich kladný vztah ke sportu, začínají využívat i jiná města
v kraji. Naši trenéři se snaží předat začínajícím projektům důležité
informace a zkušenosti. Činnost zaměřená na děti a mládež přináší
sportovní výsledky a pomáhá i dalším klubům v rozvoji.
Mila Urban, HK Nový Jičín

Kratochvílova spanilá jízda
Turnaj nejlepších českých stolních tenistů se počátkem března
uskutečnil v pražské sportovní hale Oáza. Na vrcholový turnaj o titul
mistra republiky v kategoriích mužů a žen se nominoval také novojičínský Michal Kratochvíl. A vedl si na něm nadmíru dobře.
Vyhrál svou skupinu i utkání o postup mezi 48 hráčů. V hlavní soutěži postoupil mezi 32 hráčů, podlehl až v zápase o postup mezi
posledních šestnáct. V něm se střetl s loňským vicemistrem republiky
Františkem Plačkem, který hraje v Německu.
Kratochvíl zahrál nad své možnosti. Škoda, že za stavu 1:2 pro
Plačka nevyužil dobře se vyvíjející další dva sety, v nichž se štěstí
přiklonilo na stranu soupeře. Pro Michala to ale byl vydařený turnaj.
Zatím se daří také kolektivu stolních tenistů, kteří si počátkem
dubna podruhé zahrají play-off o postup do první ligy. Podaří se jim
tentokrát dosáhnout kýženého cíle?
Miroslav Mikula

Parádní úvod sezony ploutvařů
Výbornými výsledky vstoupili ploutvaři novojičínské Laguny do
letošního Světového poháru v Egeru i Středoevropského poháru
mládeže, který odstartoval ve Zvolenu. V Maďarsku v konkurenci
460 závodníků ze dvaceti zemí vybojovali čtyři zlaté a bronzovou
medaili. O všechny cenné kovy se zasloužili junioři Jakub Kovařík
a Jakub Klimpar.
Na Slovensku proti ploutvařům Laguny stanuli soupeři ze čtyř
klubů z Česka, Polska a hostitelské země. Naši kromě osobních
rekordů přivezli sedm zlatých, čtyři stříbrné a devět bronzových
medailí. V průběžném pořadí obsadili druhé místo. V individuálním
trojboji brali zlato Zuzana Fabiková, Sandra Hrabovská a Jakub
Mizera, stříbrnou medaili získala Nela Činčalová a bronzovou Patricie
Chalupová, Marie Chovancová a René Novotný.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskových zpráv

Novojičínský zpravodaj

Michal Kratochvíl (vzadu) patří k oporám zdejšího oddílu.
Foto: Miroslav Mikula

Sportovní zprávy
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 84. kolo
Že osud Hückelových vil nám už dlouho není lhostejný, dokládá tak trochu i výsledek tohoto soutěžního kola. Zvítězil snímek, vůbec ne
nepodobný záběru, který byl úspěšný před pěti lety a třemi měsíci. Stojí za to nahlédnout do archivu Novojičínského zpravodaje na
městském webu!
1. místo získala Kateřina Nehasilová za průhled na vilu, která stále čeká na lepší časy.
2. místo patří Petru Lenartovi, jehož další snímek náměstí mimo jiné dokládá, že zdejší holubi dobře vědí, kde je v zimě nejlépe.
3. pořadí získává snímek z archivu Petra Polácha. Ačkoliv pořízený jen pár desítek metrů od místa, kde vznikl snímek na druhém pořadí,
přináší zcela jinou náladu.
Pavel Wessely

1. místo: Kateřina Nehasilová

2. místo: Jan Šlechta

3. místo: Petr Polách

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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