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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před několika dny jsme pro vás zřídili
dvě nové služby. První je již avizované
baby a senior taxi. Tato služba v našem
městě funguje od dubna. Chceme tímto
krokem usnadnit život starším lidem nad
65 let, osobám se zdravotním postižením
a rodičům dětí mladších čtyř let. Občané
s trvalým pobytem v Novém Jičíně
mohou této pomoci využívat zejména
k cestám do zdravotnických zařízení, ale i do dalších institucí na
území města.
Taxislužbu zajišťují naše Technické služby, které mají k dispozici
prozatím jeden pětimístný prostorný elektromobil. Vůz je vybaven
autosedačkami pro děti a do jeho zavazadlového prostoru se vejde
i kočárek či invalidní vozík. Pronajali jsme si ho na tři roky od energetické společnosti ČEZ. Náklady města na pohonné hmoty by
neměly přesáhnout částku 500 korun za měsíc. Na jedno nabití vůz
ujede přibližně 160 kilometrů.
Do konce května k němu přibude ještě jeden identický vůz. Zájemce
o baby a senior taxi si musí na odboru sociálních věcí vyřídit průkazku,
do které se mu budou vyznačovat realizované jízdy. Klienti mají nárok
nejvýše na šest jízd měsíčně. Za vydání celoroční průkazky žadatel
zaplatí 30 korun. Tuto speciální průkazku si dosud vyřídilo téměř
90 občanů.
Cestu ekologickým taxíkem je potřeba si předem objednat. Jedna
jízda stojí 20 korun, zpáteční 40 korun. Taxi je k dispozici v pracovní
dny od půl sedmé ráno do půl třetí odpoledne. V současné době je
obsazenost do deseti klientů denně, každým dnem ale roste. Předpokládáme, že za plného provozu obsloužíme až dvacet lidí denně.
Vážení spoluobčané, těší mě, že jdeme cestou ekologie. Máme nejen
první ekologické taxi v celém Česku, ale i naši městskou hromadnou
dopravu – jako jedinou v kraji – zajišťují pouze elektrobusy. Úplnou
novinkou je, že připravujeme zřízení zastávky městské hromadné dopravy na náměstí a vybudování nabíjecí stanice pro elektrokola, rovněž na
náměstí. Ještě v tomto roce bychom 2 až 4 elektrokola zakoupili.
Další službou, kterou jsme pro vás zavedli, je bezplatná právní
poradna. Bohužel, každý se někdy dostane do situace, kdy se musí
o svá práva přihlásit nebo je nucen bránit se proti nespravedlnosti.
Málokdo se však dokáže zorientovat v různých právních odvětvích.
Proto jsme se nechali inspirovat některými okolními městy a občanům
jsme v prostorách úřadu zajistili bezplatnou právní poradnu. Týká se
všech, kdo potřebují radu při řešení problémů s dluhy a exekucemi, rozvodem, dědickým řízením, se vznikem a zánikem pracovního poměru,
se stanovením a vymáháním výživného, zajištěním důchodového
zabezpečení, s nájemním vztahem a dalšími záležitostmi.
Právník bude veřejnosti k dispozici jeden den v měsíci v budově
městského úřadu na Divadelní ulici 8. Poradna byla poprvé otevřena
23. dubna, další termíny budou 21. května, 18. června, 9. července,
27. srpna, 17. září a 22. října, vždy od 13 do 16 hodin.
Občan si bude muset návštěvu u advokáta sjednat vždy dopředu
telefonicky či osobně na sekretariátu vedení města v budově radnice.
Každému klientovi bude věnována konzultace maximálně v rozsahu
20 minut. Součástí právního servisu může být například sepsání jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob, plných mocí a jiných
listin, jejichž zpracování nepřekročí stanovený časový limit.
Samozřejmě to není prostor pro řešení složitých kauz, ale chceme
zajistit lidem dostupnost právní pomoci při řešení poměrně častých
životních starostí. Zejména když se dostanou do problémů s dluhy
a exekucemi. Dubnový termín byl velmi rychle obsazen. Pokud bude
o tuto službu zájem, nevylučujeme v budoucnu její rozšíření. Náklady
na ni se pohybují do 4 tisíc korun měsíčně.
Jaroslav Dvořák

Stolní tenisté jsou prvoligoví!
Po čtyřletém působení ve druhé lize novojičínští stolní tenisté konečně
dosáhli na prvoligovou metu. Zasloužili si to úspěšným tažením během
sezony, v níž skončili bez porážky na prvním místě tabulky a s právem
účasti v závěrečném souboji play-off. Jejich vyzývatelem v boji o postup
do první ligy byl silný tým SKST Baník Havířov C. Naši ho zdolali až
po třech utkáních, která skončila poměry 8:9, 9:3 a 9:3.
Stolní tenisty v obou utkáních na domácích stolech mohutně podporovali jejich fanoušci, kteří zaplnili sportovní halu. O postup se zasloužili hrající kapitán Tomáš Kratochvíl, jeho bratr Michal, Tibor Pavlík,
René Kowal a Miroslav Janča. Účast ve druhé nejvyšší soutěži v Česku
je nejen historickým okamžikem, ale i úspěchem stolního tenisu
v Novém Jičíně.
Miroslav Mikula

Stolní tenisté se radují z postupu do první ligy. Foto: Miroslav Mikula

Pestrá oslava Dne Země
Oslavě Dne Země patřilo dvacátého dubna Masarykovo náměstí. Pro veřejnost byl připraven bohatý program na téma třídění
odpadů, děti si na trenažeru zkusily podojit krávu, vytvářely vlastní
silou energii a plnily úkoly. Technické služby vystavily popelářský
vůz, který malí návštěvníci sami obsluhovali. Velkou radost jim
udělala nafukovací horolezecká stěna. Dvěma dalekohledy z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí lidé pozorovali Venuši a Slunce,
vodárny ukázaly roboty používané v potrubí.
Text a foto: Pavel Sedlář

Připomenutí Dne vítězství
Město Nový Jičín zve občany na vzpomínkovou akci ke Dni
vítězství. Pietní akt se bude konat v pondělí 7. května v 10 hodin
u pomníku padlých na městském hřbitově a v 10:30 hodin
u památníku u kostela sv. Mikuláše v místní části Žilina.

Svoz směsného komunálního a separovaného odpadu proběhne 1. a 8. května beze změn.
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Ostuda je nesebrat

Zaplatili jste za odpad?

Pes vytvoří minimálně jednu hromádku denně. Za rok je to pořádná hromada! Proto se nestyďte sebrat ze země psí hovínko, i když
je kolem plno lidí. Časem zjistíte, že je naopak dobře, že vás při
této činnosti pozorují – i zarytý antipejskař tohle ocení.
Není ostuda sbírat psí exkrementy. Ostuda je nechat je ležet
uprostřed chodníku, na trávníku v parku či vedle dětského pískoviště. Psi by měli být zpestřením života, nikoliv postrachem. Nikoho
přece nepotěší znečištěné boty. Každý ví, jak je nepříjemné vyhýbat
se na chodníku psím hromádkám.
Podle platné legislativy nejsou psí exkrementy nebezpečným
odpadem a sáček můžete odhodit do kteréhokoliv odpadkového
koše nebo kontejneru na směsný odpad. Zdá se vám, že sáčků
je málo, že zrovna nenajdete u odpadkového koše přivázaný celý
„paklík“? Vždyť každý rohlík, koláček či koblihu dostanete v pekařství zvlášť zabalené – stačí tyto sáčky nevyhazovat a nosit s sebou
po kapsách. A přibalte si k venčení antibakteriální gel nebo vlhčené
ubrousky. Vejdou se do kapsy a nečistot se zbavíte lépe než papírovými kapesníčky. Vždyť uklízet je normální!
Helena Janoušková, odbor životního prostředí

Upozorňujeme občany na blížící se splatnost místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za letošní rok. Poplatek je nutno
uhradit do 30. června 2018. Jeho výše se nemění a činí 552 koruny
za osobu na rok. Poplatek ve stejné výši jsou povinny uhradit fyzické
osoby, které mají v Novém Jičíně trvalý pobyt, včetně cizinců s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů. Dále
rovněž fyzické osoby, jež vlastní byt nebo rodinný dům, v nichž není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek lze uhradit v pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní
ulice 1, v hotovosti nebo platební kartou, případně bankovním převodem
na účet města Nový Jičín, číslo účtu 19-326801/0100. Při platbě je nutné
uvést správný, už dříve přiřazený variabilní symbol, na jehož základě bude
platba řádně identifikována. Variabilní symbol lze zjistit na
https://www.novyjicin.cz/poplatky/. Na stránkách města www.novyjicin.cz
je zveřejněna také příslušná obecně závazná vyhláška.
Ivana Langerová, finanční odbor

Dočasné uzavření knihovny

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se
uskuteční v místních částech Nového Jičína v těchto termínech
a na následujících místech:
Loučka – středa 9. května: 15.45–16.00 h – parkoviště u podzemních garáží, 16.00–16.15 h – u věžáku č. 275 naproti pneuservisu, 16.15–16.30 h – u Koruny, 16.30–16.45 h – u správní
budovy bývalého ZD
Kojetín – středa 9. května: 17.00–17.30 h – točna autobusu
Straník – středa 16. května: 15.45–16.15 h – nad školou, 16.15 až
16.45 h – u prodejny Jednoty, 16.45–17.30 h – odbočka ke hřišti
Bludovice – středa 23. května: 15.45–16.15 h – čerpací stanice, 16.15–16.45 h – autobusová zastávka u České školy,
16.45–17.30 h – u kostela
Žilina – středa 30. května: 15.45–16.15 h – u hřiště, 16.15–16.45 h
– Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), 16.45–17.15 h – U Škorňů (Pstruží potok), 17.15–17.30 h – Beskydská (parkoviště pod
kaštany).
Pro převzetí těchto odpadů budeme žádat od občanů
doklad k ověření jejich bydliště.
Šárka Kozáková

Městská knihovna bude ve druhé polovině května pro veřejnost
uzavřena. Důvodem je plánovaná revize knihovního fondu. Oddělení
pro děti a mládež bude mimo provoz od 14. do 25. května, oddělení pro dospělé čtenáře od 21. května do 1. června. O tuto dobu
všem čtenářům automaticky prodloužíme výpůjční dobu na všechny
půjčené dokumenty.
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Právní poradna zdarma
Město Nový Jičín nabízí svým občanům bezplatný právní servis.
Pomoc advokáta bude spočívat v poskytování odborného právního
poradenství a konzultací zejména v oblasti dluhů a exekucí (provádění orientačního testu insolvence pro případ předlužení, sepisování žádostí o osvobození od soudních poplatků, o ustanovení
právního zástupce, žádosti o splátkový kalendář v rámci exekucí
a odklad exekuce, sepsání návrhu na zastavení exekuce), ale i v dalších oblastech (dědického, rodinného, pracovního a nájemního práva, důchodového zabezpečení). Součástí právního servisu může
být i sepsání jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob, plných
mocí a jiných listin, jejichž zpracování nepřekročí stanovený časový
limit.
Službu v maximálním rozsahu 20 minut pro jednoho klienta bude
advokát poskytovat jednou měsíčně, a to v pondělí 21. května,
18. června, 9. července, 27. srpna, 17. září a 22. října od 13 do
16 hodin v kanceláři číslo 15, městského úřadu, Divadelní 8 (budova
městské policie). Na konkrétní den a čas je nutné se předem objednat
na telefonních číslech 556 768 226 a 556 768 227 nebo osobně na
sekretariátu vedení města, kancelář číslo 205, v budově úřadu na
Masarykově náměstí 1. Neobjednaní občané města nebo lidé, kteří
nemají trvalý pobyt v Novém Jičíně, nebudou moci bezplatný právní
servis využít.
Zdeněk Petroš, vedoucí organizačního odboru

Sběr nebezpečných odpadů

Veletrh Novojičínska pro vás
Město Nový Jičín společně s podnikateli zvou občany na XIX. Veletrh
Novojičínska, který se uskuteční v sobotu 26. května a v neděli
27. května, vždy od 10 hodin, na zimním stadionu a v areálu fotbalového stadionu. Jedná se o tradiční výstavní akci na podporu
malých a středních podnikatelů našeho regionu s možností prodeje,
představení a nabídky služeb.
Pro návštěvníky bude připraven doprovodný kulturní program
včetně módních přehlídek, vystoupení zájmových kroužků, pouťových atrakcí a koncertů. V neděli zde proběhne Velký dětský
den se soutěžemi a zábavou.
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad

Nový Jičín hostí mistrovství světa veteránů v in-line hokeji
Zdejší zimní stadion bude od 14. do 19. května dějištěm mistrovství
světa v in-line hokeji hráčů nad 45 let. Zúčastní se ho týmy z deseti
zemí, rozdělené do dvou skupin po pěti podle umístění na loňském
šampionátu v Itálii. Čtyři nejlepší z obou skupin postoupí do vyřazovací části zahrnující čtvrtfinále, semifinále a finále. Vyřazené týmy
budou hrát o konečné umístění.
Skupinu A vytvoří Slovensko (v Itálii 1. místo), Kanada (4), Francie
(5), Austrálie (8) a Německo (9), skupinu B Spojené státy americké (2),
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Česko (3), Velká Británie (6), Itálie (7) a Nový Zéland (10). Zápasy
základních skupin proběhnou od 14. do 16. května, 17. května bude
na programu čtvrtfinále a 18. května semifinále. O držiteli zlaté
medaile se rozhodne ve finálovém zápase v sobotu 19. května
v 16:30 hodin. Případný čtvrtfinálový a semifinálový zápas českého
týmu jsou naplánovány na 17:30 hodin, aby byly časově dostupné
divákům. Vstup na všechny zápasy bude volný.
Zbyněk Kubičík, IHC Nový Jičín
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Prostor se přiblíží historii

Dění ve městě obohatí mladí
První ročník programu Mládež kraji odstartoval v dubnu. Mladým
lidem mezi 13 až 26 lety otevírá možnost získat finanční prostředky
na projekty, které zlepší a obohatí místní kulturní a společenský život.
V Novém Jičíně program realizují Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje s ministerstvem školství, Střediskem volného času
Fokus a městem. Na realizaci je připraveno 100 tisíc korun, přičemž
jeden projekt lze podpořit nejvýše 40 tisíci.
Mladí lidé, kteří se do programu zapojí, nezískají jen peníze na svůj
projekt, ale naučí se i základům projektového řízení. Veškeré informace
najdete na www.mladezkraji.cz a na www.novyjicin.cz/mladezkraji.cz.
Kateřina Imrýšková,
koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21

Elektromobil slouží občanům
Prostranství před zámkem v představách architektů.
Repro foto: firma Architrav
Prostor před Žerotínským zámkem čeká zásadní proměna. Jeho
nynější podoba nevyhovuje z hlediska technického stavu, ani esteticky. Stavební prvky budou odstraněny a vznikne náměstíčko s kašnou, kamennou zídkou, chodníky a centrálním schodištěm vedoucím
na zámecké nádvoří. Součástí úpravy bude doplnění zeleně a osvětlení.
„Vzhled prostranství je poplatný době vzniku v sedmdesátých
a osmdesátých letech minulého století. Použité materiály jsou
nevhodné a nekorespondují s okolní historickou architekturou. Technický stav dlažeb, vodní plochy i mobiliáře je špatný,“ připomněl
Michal Hub z odboru majetku a investic.
Vstup do zámku bude zcela nový. Nevzhledný bazének nahradí
kruhová kašna, okolo níž povedou dva půlkruhové chodníky doplněné lavičkami. Hlavní schodiště bude nově kamenné, stejně jako
opěrná zídka u chodníků. Kolem kašny bude kamenná dlažba.
„Projekt byl připraven a měl se realizovat už loni. Práce měly navazovat na další veřejnou plochu, park před zámkem, který je v majetku
kraje. Ten ale úpravu prostranství odložil. Město nyní vyhlásí výběrové
řízení na dodavatele stavby, a pokud nenastanou komplikace, dílo
by mělo být hotovo do podzimu. Náklady by se měly pohybovat
okolo tří milionů korun,“ uvedl radní Pavel Bártek.
Marie Machková, tisková mluvčí

Pro město začal v dubnu jezdit první elektromobil. Občané ho
budou využívat jako baby a senior taxi, určené k přepravě starších
lidí a dětí k lékaři nebo na úřady. Ekologické vozidlo, k němuž brzy
přibude další stejné auto, se bude nabíjet v areálu Technických
služeb, jež službu provozují. O podmínkách jejího využívání jsme
informovali v předchozích číslech Novojičínského zpravodaje.
Elektromobil si Nový Jičín pronajal na tři roky od energetické firmy
ČEZ. „S pronájmem zajišťujeme i veškerý servis včetně pojištění.
Měsíční náklady města na pohonné hmoty by neměly přesáhnout
500 korun,“ vysvětlil Tomáš Knespl, manažer rozvoje elektromobility
společnosti ČEZ.
Nasazení elektromobilu je součástí snahy města o šetrný přístup
k životnímu prostředí. „Loni v prosinci jsme jako první v Moravskoslezském kraji začali celou městskou hromadnou dopravu zajišťovat
pomocí elektrobusů,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák.
Marie Machková, tisková mluvčí

Snídejte a zacvičte si férově
Čtvrtý ročník piknikového happeningu
Férová snídaně se uskuteční v sobotu
12. května od 9:30 hodin na palouku vedle
chaty Svinec. Zdravé město Nový Jičín se
přidá k více než stovce českých měst, kde
se ve stejnou dobu sejdou lidé, aby vyjádřili
svůj zájem o pěstitele, jejichž plodiny se
dostávají na náš stůl. K chatě se lze dostat například linkou městské
dopravy 604 směr Kojetín s odjezdem v 8:45 hodin z autobusového
nádraží a poté procházkou k lyžařské chatě.
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. Součástí férové snídaně
bude společné cvičení power jógy, kdo bude mít zájem, může si
zahrát discgolf – to vše za doprovodu afrických bubnů. Vlastní hudební nástroje budou vítány. Pro děti budou připraveny omalovánky
a další hry, dospělí si budou moci vyměnit recepty v Bazárku zdravých
receptů.
Podrobnosti na webu a facebooku Zdravého města a na průběžně
aktualizovaném webu www.ferovasnidane.cz.
Kateřina Imrýšková,
koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21
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Elektromobil slouží jako senior a baby taxi. Foto: Marie Machková

Startují „školní fóra“
Letos poprvé se naše město zapojí do takzvaných školních fór, na
nichž se žáci pátých až devátých tříd základních škol mohou vyjádřit,
co se jim ve škole a městě líbí a co by se naopak mělo zlepšit. Projektu
se zúčastní základní školy Jubilejní, Komenského 66 a Komenského
68. Jejich žáci budou moci v květnu nebo září během dopolední výuky
ve skupinkách navrhovat zlepšení. Zpestřením programu bude vědomostní kvíz. „Cílem je zapojit mladé lidi do rozhodování o akcích a plánech města i školy a dát jim možnost svobodně se vyjádřit,“ uvedl
místostarosta Ondřej Syrovátka, jenž se jako zástupce vedení města
školních fór zúčastní.
Kateřina Imrýšková,
koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21
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Ještě jsou mezi námi pamětníci
Devadesáti let se 6. dubna dožil veterán druhé
světové války mjr. v. v. Rostislav Stehlík. Narodil se
v obci Ladovka ve Volyňsku. Jeho otec Josef Stehlík
po osvobození Volyňska Rudou armádou vstoupil
do československého vojska a se svou jednotkou
se zúčastnil bojů o Dukelský průsmyk. Po otcově
vzoru se Rostislav Stehlík chtěl počátkem roku
1944 rovněž dobrovolně přihlásit do československého vojska v Sovětském svazu. Musel ale čekat
ještě půl roku, než dosáhl odvodního věku.
Mjr. v. v. Rostislav
Dne 7. 9. 1944 se u odvodní komise v Rovnu
Stehlík.
dočkal. Odvedli jej jako eléva a po týdenním souFoto: archiv
středění, během něhož prodělal svůj vojenský
křest v podobě náletu, je odeslán k náhradnímu pluku v Sagaduře.
Zde se podrobil základnímu výcviku a zaškolení na funkci radisty.
Poté byl zařazen do spojovací jednotky složené z pěti spojařů mladších osmnácti let a odeslán na doplnění spojovací čety k 5. dělostřeleckému pluku nedaleko Krosna v Rýmanově Zdrůji.
S tímto plukem se Rostislav Stehlík zúčastnil bojů o Jaslo. Následně
jej přidělili jako spojku k náhradnímu pluku, který tehdy sídlil již na
československém území v Humenném. Působil u polní pošty, jež se
pohybovala na čerstvě osvobozených územích s dosahem do předních linií.
Po válce se s otcem usadil v Šenově u Nového Jičína, oženil se
s Ninou, která je mu celý život velkou oporou. Otec dnes již dospělých
dětí, milující dědeček i pradědeček, je stále společensky činný – je
čestným předsedou okresního výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu a předsedou Jednoty Československé obce legionářské
v Novém Jičíně.
Za celoživotní práci obdržel mnoho ocenění a vyznamenání. Několik
dalších – včetně Řádu Českého svazu bojovníků za svobodu za dlouholetou podporu svobody a demokracie, který mu předal předseda
pplk. Jaroslav Vodička – převzal u příležitosti nynějšího životního jubilea.
Přejme oslavenci hlavně zdraví a važme si těch, kteří za naši svobodu a život v míru bojovali na všech frontách.
Emilie Bartoňová

Velikonoční dílna v Kojetíně

Obyvatelé městské části Kojetín se svými dětmi a přáteli se
třiadvacátého března sešli v místním kulturním zařízení, aby si
zpříjemnili očekávaný předvelikonoční týden a přichystali se na
svátky. Děti i dospělí pletli tatary a vyzkoušeli nové techniky malování, škrábání a barvení kraslic. Mnozí vázali zajíčky a slepice
z místního, již v létě usušeného sena. Pořadatele potěšil velký
zájem a příznivý ohlas účastníků velikonočního tvoření. Snad
i v budoucnu se podaří připravit další vydařené akce, které lidem
nabídnou příjemně ztrávené chvíle.
Text a foto: Lumír Zrník
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Besedovali se strážníky
V uplynulých dvou měsících se strážníci městské policie věnovali na plánovaných besedách dětem. Pro prvňáčky si připravili
povídání a práci s pracovními listy, zaměřenou na bezpečnost
chodce a cyklisty a na téma Co je moje, není tvoje. Žákům šestých
a sedmých tříd zopakovali základní pravidla pro chodce a cyklistu.
Také připomněli nebezpečí související s užíváním alkoholu a jiných
návykových látek a možnosti jejich testování u dětí a mládeže.
Besedy měly veselou a hravou formu diskuze o nepříliš veselých
tématech. Poté se strážníci opět zaměřili na čtvrťáky, kteří na
dětském dopravním hřišti skládají zkoušku na Průkaz cyklisty.
Letos přezkoušejí téměř 500 dětí.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Pro kompost do sběrného dvora
Kvalitní kompost z místní kompostárny, kterou provozují Technické
služby města Nového Jičína, lze získat ve sběrném dvoře v Propojovací ulici. Odběr je sezonní a trvá od poloviny dubna do listopadu.
Množství odebraného kompostu není omezeno, závisí však na produkci kompostárny. Pokud materiál nebude k dispozici, je nutné
kontaktovat obsluhu sběrného dvora a dohodnout termín jeho dodání. Kompost je volně ložený v kontejneru a občané si ho odebírají
bez asistence obsluhy.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Bludovické svátky jara
Zřídka vídané spojení několika nezávislých spolků vytvořily bludovická
školka, Soubor lidových písní a tanců Javorník se svou cimbálovou
muzikou, dětský folklorní soubor Javorníček a Venkovská škola Bludička, které v předvečer Velkého pátku uspořádaly krásnou a hojně
navštívenou akci s názvem Společné vítání jara. V sále restaurace Boss
se rodiče dětí z mateřinky a další návštěvníci potěšili folklorním hudebním a tanečním programem, který doplnilo pletení tatarů, zdobení kraslic, barvení ovčího rouna, paličkování a další rukodělné aktivity.
Petr Brandejs

Noc kostelů otevře sv. Mikuláš
Že nejstarší sakrální stavbou na území „velkého“
Nového Jičína a jeho okolí je
žilinský kostel svatého Mikuláše, je jistě pro mnohé novinka. Kdy byl postaven a další
zajímavosti z jeho historie se
dovědí návštěvníci Noci kostelů, která se uskuteční
v pátek 25. května v tradičním čase od 18 do 22 hodin.
Kromě možnosti prohlédnout
si prostory a vybavení, které
návštěvník kostela běžně
zblízka nevidí, nabídne komentované prohlídky včetně
vycházky na nedaleký Ignácův kopec, kde stával kdysi kostelík.
Mimo to si návštěvníci budou moci poslechnout vystoupení sboru
Ondráš, novojičínské scholy, varhanní koncert i zajímavé hudební
překvapení v podání hostů poslance Mariana Jurečky. Připraven
bude také program pro děti. Na setkání, jež za pomocí mnoha
dobrovolníků připravuje novojičínská farnost spolu se žilinskými
farníky, je zvána nejširší veřejnost.
Text a foto: Pavel Wessely
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Město vsadilo na jarní květiny

Školáci poznávali Albion

Na některých místech v našem městě letos poprvé rozkvetly
záhony s jarními květinami. S nápadem osadit kromě obvyklých
středových ploch rondelů na hlavním tahu i travnatou plochu
podél Štefánikovy ulice a ve Smetanových sadech, přišel odbor
životního prostředí zdejší radnice. V příštím roce by měly jarní
krokusy, narcisy a tulipány zkrášlit ještě další lokalitu ve městě.
Text a foto: Marie Machková

Nový Jičín v čínské knize
Loni v říjnu se Pavol Kaščák a Rostislav Čubok z Bartošovic zúčastnili festivalu krátkých filmů Čaj a láska v čínském městě Dushan.
Jejich snímek Patrino (Matka) zde reprezentoval Česko, Slovensko
a díky herecké roli čínské esperantistky také pořádající zemi.
Film získal ocenění za režii, mezinárodní spolupráci a Cenu publika.
Jeho autoři navíc získali čestný titul Andělé festivalu, protože jeho
průběh natáčeli a současně přes internet vysílali do světa prostřednictvím Mezinárodní rozhlasové stanice CRI. Kromě zmíněných ocenění převzali také diplomy pro města Nový Jičín a Svitavy, která se
společně s dalšími šesti městy v Polsku, Litvě a Číně pyšní titulem
Město čaje.
Koncem roku vyšla v Číně kniha Povídka o čaji. Její autorkou je
redaktorka CRI Zhang Ping, která vypráví o čaji, filmovém festivalu
i vybraných městech. Kniha obsahuje také zdravice starostů těchto
měst. Za Nový Jičín je zde krásná zdravice starosty Jaroslava Dvořáka
a tajemnice městského úřadu Jarmily Absolonové včetně jejich fotografií, několik snímků z výstavy Teo kaj Amo v Novém Jičíně a Bartošovicích, záběrů novojičínského náměstí a expozice klobouků
v Návštěvnickém centru. Nechybí pojednání o městě a společných
akcích. Kniha bude příležitostně předána vedení Nového Jičína.
Libuše Dvořáková

Příležitost ověřit si své komunikační dovednosti v angličtině měli
v předvelikonočním týdnu žáci druhého stupně Základní školy
Komenského 68. Společně navštívili Oxford a nahlédli do Christ
Church College, studentské koleje, kde se natáčely scény filmu
Harry Potter. Žáky velmi zaujaly expozice interaktivního přírodopisného Pitt Rivers Museum. Prohlédli si Blenheim Palace, rodiště
Winstona Churchilla, a projeli malebnou krajinou zvanou Cotswolds.
Zastavili se ve Stratfordu, rodišti Williama Shakespeara, v Birminghamu ochutnali čokoládu Cadbury a prozkoumali Transport
museum v Coventry. Na závěr je čekalo to nejlepší – Londýn. Každý
večer konverzovali s hostitelskými rodinami a pilovali angličtinu.
Přivezli si spoustu zážitků, zkušeností a prožili mnoho chvil, na
které nezapomenou, s přáním do Velké Británie se někdy vrátit.
Text: Jana Bártová, foto: Jana Plešková

Zážitkový workshop v Trojlístku

Zážitkový workshop vedený speciální pedagožkou a rodinnou
terapeutkou Hanou Otevřelovou z Prahy se uskutečnil desátého
dubna v Mateřské škole Trojlístek. Rodiče si prakticky vyzkoušeli,
jak pomoci dětem rozvíjet zrakové i sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci a jiné dovednosti
potřebné ke školní zralosti a úspěšnosti v první třídě základní
školy. Akce proběhla za finanční podpory Operačního programu
Výzkum, vývoj, vzdělávání Šablony pro mateřské školy.
Text: Hana Cholevíková, foto: Pavla Butkovová

Obhajoba se Matějovi vydařila

Naše město je na stránkách čínské knihy napsané v esperantu.
Repro foto: Libuše Dvořáková
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Matěj Šotola z páté třídy Základní a Mateřské školy Jubilejní 3,
pracoviště Dlouhá 56, vyhrál okresní kolo recitační soutěže, které se
na konci března uskutečnilo ve Středisku volného času Fokus. Obhájil
tak loňskou pozici a zajistil si postup do dubnového krajského kola
v Ostravě. Společně s ním ve Fokusu recitovala žákyně téže třídy
Daniela Chalasová, jež do okresního kola postoupila jako náhradnice.
Ivana Chlupová
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Ve Fokusu přivítali jaro

Kurz ruštiny s rodilou mluvčí
Konverzační kurz ruštiny pro žáky šestých a sedmých tříd uspořádala Základní škola Tyršova ve spolupráci s jazykovou školou Hello
z Ostravy. Děvčata a chlapci si s rodilou mluvčí Anastázií z Moldávie
zopakovali znalosti ruštiny a rozšířili svou slovní zásobu o názvy zvířat,
sportů či povolání. Dověděli se základní informace o Moskvě a Petrohradu, povídali si o oslavách Velikonoc u nás a v Rusku, poslechli si
několik ruských písní a zhlédli nejznámější ruské pohádky.
Libuše Svobodníková, učitelka

Velikonoce strávili na cestách

Tradiční přehlídka žáků speciálních škol s názvem Vítání jara
proběhla desátého dubna ve Středisku volného času Fokus.
Zúčastnilo se jí osm zařízení z Nového Jičína, Fulneku, Kopřivnice,
Frenštátu pod Radhoštěm a Blanska. Každé si připravilo vystoupení věnované například cirkusu, cestování nebo vodě. Děti ze
zájmových kroužků Fokusu je proložily tancem, zpěvem a skákáním přes švihadla. Závěr přehlídky patřil společné diskotéce,
na které jsme si všichni společně zatančili a přivítali tak jaro.
Text: Drahoslava Štrbavá, foto: archiv SVČ Fokus

V krásném prostředí přírodních parků Střední Pojihlaví a Oslava
strávilo letošní Velikonoce šedesát členů Klubu českých turistů,
odboru TJ. Naše cesty vedly po místy strmých březích kolem řeky
Oslavy a okolo Dalešické přehrady. Odměnou za vynaložené úsilí
byly neopakovatelné výhledy, například ze zříceniny hradu Levnova
nad Oslavou a z Wilsonovy skály nad Dalešickou přehradou (na
snímku). Navštívili jsme i památná historická místa – torzo kláštera
Rosa Coelli a židovskou synagogu v Dolních Kounicích. Zájemci si
prohlédli Muzeum Vladimíra Menšíka v Ivančicích. Na Velikonoční
pondělí jsme vyšli na Menšíkovu rozhlednu v Hlíně a dál pokračovali
do Rosic, odkud jsme se autobusem vydali na zpáteční cestu. Největší „rafani“ o svátcích našlapali sedmdesát i více kilometrů.
Martina Fiedlerová

Educa na Erasmu v Épinalu

Ondráš zazpíval v Praze

Šest žáků druhého ročníku a dva pedagogové Střední odborné
školy Educa se ve druhé polovině března zúčastnili druhého projektového setkání ve francouzském partnerském městě Épinal. Společně s tamní střední školou Lycée Professionel Viviany a Obchodní
akademií v Lučenci pokračovali v projektu Business throughout
Europe, který je součástí programu Erasmus+ KA2.
Cílem projektu je dovědět se co nejvíce o podnikání v Evropské
unii, založit vlastní fiktivní firmu a zpracovat její business plán. Během
projektového setkání žáci prezentovali své práce na zakládání a fungování fiktivní firmy a zúčastnili se workshopů a přednášek s místními
podnikateli, s nimiž diskutovali o podnikání ve Francii. Další pracovní
setkání se uskuteční v říjnu v Lučenci.
Šárka Nedělová, zástupkyně ředitele

Vystoupení na velikonočních trzích na Staroměstském náměstí
v Praze bylo pro pěvecký sbor Ondráš první zatěžkávací zkouškou
po březnovém soustředění na Morávce. Téměř hodinový program
odměňovalo publikum dlouhým potleskem po každé skladbě, nejvíce
však bouřilo po uvedení temperamentní bulharské písně Kakva moma.
Při dojemné anglické muzikálové písni Over the Rainbow se někteří
posluchači přidali ke sboru a společným zpěvem prohloubili příjemnou
atmosféru, provázející celý koncert. Závěrečná píseň The Lion Sleeps
Tonight nabídla jako dramaturgické překvapení vystoupení dětí zpěváků z Ondráše v kostýmech zvířat z džungle. Nový Jičín se opět
prezentoval jako město, kde se zpívá s umem, chutí a radostí.
Podobně koncipovaný koncert s poetickým názvem Letem světem
převážně nevážně zazní v pátek 4. května v Beskydském divadle.
Ondráš ho uvede ve spolupráci s orchestrem Boom Bang Band,
působícím při zdejší základní umělecké škole.
Věra Marhevská

Den vody na Slezské Hartě

Dvaadvacátý březen ustanovila Organizace spojených národů
jako Světový den vody. Novojičínský Klub českých turistů, odbor
Turisti, si ho připomněl o dva dny později tematickým výletem na
Slezskou Hartu. Na místě jsme si prohlédli odběrný objekt, vodní
elektrárnu s turbínami a prošli jsme se kontrolní šachtou v hrázi.
Poté jsme zamířili na naučnou stezku Po vulkanitech na vyhaslou
sopku Velký Roudný, kde stojí dřevěná rozhledna a kaplička.
Text: Vlasta Čejková, foto: Ivan Čejka
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Závěr vystoupení Ondráše na Staroměstském náměstí.
Foto: Alena Vidomusová
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Velká válka v novojičínském tisku – březen a duben 1918
Jaro 1918 v Novém Jičíně začalo poklidně, v zaběhnutých kolejích.
U příležitosti úmrtí Marie Neußerové, manželky stavitele varhan Karla
Neußera, darovala Ida Mudraková 20 korun ve prospěch prázdninového domu. Marie Rottová z Lince namísto květinového daru na
pohřeb Ottilie Hoschové věnovala 10 korun na pomoc válečným
slepcům, kterážto částka byla předána Spolku pro podporu slepých
na Moravě a ve Slezsku.
Ve Spolkovém domě uvedl soubor Těšínského divadla hru Svatojánské ohně od Hermanna Sudermanna. V Krakově pokračoval
soud s Ludwigem Wrzeskim, který se nyní věnoval fulnecké části
jeho eskapád. Červený kříž uveřejnil přehled všech sbírek, které
uspořádal od začátku války do konce roku 1917.
Nově založený Gymnaziální spolek vybíral příspěvky na zřízení
gymnázia ve městě. Počátkem března v Brest-Litevsku uzavřely
centrální mocnosti mír s Ruskem, pár dní nato byl předběžně dohodnut mír s Rumunskem. Na stránkách novojičínských novin Deutsche
Volkszeitung vše vypadalo tak, jak má, ba i optimisticky. Ale nakonec
i na zažloutlé stránky z nekvalitního papíru s tiskem kolísavé úrovně
spolu s mírným uvolněním cenzury pronikly zprávy o bouřlivě se
měnícím světě okolo.
Průkopníci žehu
Už v roce 1874 psal novojičínský lékař Samuel Perl v místních
novinách, tehdy ještě nesoucích název Neutitscheiner Wochenblatt,
o přednostech pohřbu žehem. Ve svém článku uváděl především
nesporné hygienické výhody tohoto způsobu pohřbívání. Avšak
teprve po čtyřiačtyřiceti letech byly jeho připomínky vyslyšeny.
Průkopníky tohoto oboru se stali členové progresivní rodiny Hoschových. Koncem února tak byla rakev s tělem Ottilie Hoschové,
manželky knihkupce a nakladatele Augusta Hosche, převezena do
krematoria ve slezské Žitavě. Celá cesta, obřad i proces zpopelnění
byly důkladně popsány v jednom z prvních březnových čísel, spolu
s dobrozdáním dozorujícího lékaře, který dohlížel na dodržení správného postupu při zachování piety. Příkladu Ottilie asi o tři týdny
později následovala teta jejího manžela, Emanuela baronka Brunicka,
rozená Hoschová, která byla také podle svého posledního přání převezena ke kremaci do Žitavy.

Smuteční oznámení Ottilie Hoschové v místním tisku.
Foto: Státní okresní archiv

Smutný návrat z fronty
Mír uzavřený s Ruskem umožnil návrat válečných zajatců, kteří
dostali čtyři týdny dovolené, aby si mohli vyřídit své rodinné záležitosti.
Pokud však chtěli ihned nastoupit k boji, rozhodně jim nebylo bráněno. Brzy po přesunu vojsk na západní a italskou frontu hlásily
titulní strany novin válečné úspěchy, především na francouzském
území poblíž řeky Sommy.
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Návrat domů ovšem nebyl úplně idylický. Ve městě se objevila
nákaza skvrnitým tyfem, především mezi vojáky místní garnizony.
Problémy se zásobováním nadále eskalovaly. Pod pokutou až 5 tisíc
korun nebo půlročním žalářem byl v okolních vesnicích zakázán prodej mléka přespolním. Velikonoce se opět musely obejít bez barvení
vajec, o bezmasých dnech bylo zakázáno porážet a prodávat i dříve
povolené skopové. Později byla kvůli nedostatku mléka zakázána
i porážka koz a ovcí.
Hlad vyhnal lidi do ulic
Zvýšení cen chleba a mouky
z počátku dubna a následné
zkrácení lístků na chleba vehnalo vysílené a rozlícené dělníky a řemeslníky do ulic. Od
večerních
hodin
středy
10. dubna se srocovaly davy
protestujících, mezi nimi mnoho žen, na novojičínské okružní
třídě. V sevřených řadách
obcházeli centrum a volali po Potravinové lístky z dubna 1918.
zavedení přídělů podle příjmů. Foto: Státní okresní archiv
Zásahu přítomného četnictva nebylo potřeba. Stávka však pokračovala i následující den, až do pátku. Po dlouhém vyjednávání o otázkách zásobování bylo dohodnuto, že výpadek mouky bude dělníkům
nahrazen kroupami, prosem a luštěninami, které budou rozdělovány
v jednotlivých továrnách. Příležitostně měla být navýšena i dávka tuku.
Rozšířením Obecní hospodářské rady a jejích volených podvýborů
získali dělníci i větší kontrolu nad rozdělováním potravin. Byla také
dohodnuta jednorázová peněžní výpomoc od zaměstnavatelů, avšak
požadavky na zkrácení pracovní doby a navýšení mezd byly odmítnuty. S tím se dav demonstrantů rozešel a v pondělí mělo dojít k obnovení obvyklého provozu na pracovištích.
Monarchie v krizi
Už sedmdesát let uplynulo od neklidných březnových dní revolučního roku 1848. Snahy o demokratizaci společnosti utlumily
výsledky nešťastných válek z let 1859 a 1866 s následným opětovným
utužením režimu, jak připomněl článek z 12. března.
Jaro 1918 však nakonec nebylo o moc klidnější. Od počátku dubna
se čtenáři místních novin stali v přímém přenosu svědky takzvané
Sixtovy aféry. Císař Karel I. se od svého nástupu na trůn pokoušel
dojednat mír a ukončit válečné běsnění. Za tímto účelem pověřil své
dva švagry, prince Sixta Ferdinanda a Františka Xavera BourbonParmské, diplomatickými jednáními s Francií.
Avšak ještě před oficiálními výsledky o věci promluvil dosti nešťastně ministr zahraničí hrabě Czernin. Zcela nediplomaticky se dopustil
osobních útoků na ministerského předsedu Clemenceaua, který
odpověděl obdobným způsobem a zmařil další jednání. Nepomohla
ani následná rezignace hraběte Czernina.
Ve své řeči k zastupitelstvu na vídeňské radnici hrabě Czernin
poprvé veřejně promluvil o československých přeběhlících v řadách
nepřátelských armád. Upozornil, že tyto takzvané „Masaryky“ nelze
zaměňovat s celým českým lidem. Představitelé českého politického
života si však jeho výpady vyložili jako protinárodní, což v Praze
vedlo k několika manifestacím.
Národní soudržnost s voláním po respektu k právu na sebeurčení
demonstrovali na několika setkáních také novojičínští Němci, i pod
vlivem článků o Češích, kteří za peníze ze sbírek pro Červený kříž skupují
domy v německých městech, aby posílili svůj vliv, nebo o krutostech
členů československé brigády v Rusku, páchaných na válečných zajatcích, zaručeně a pravdivě dosvědčených vracejícími se německými
a maďarskými vojáky. Od konce dubna navíc Uhersko vedlo proti
Rakousku vnitřní potravinovou válku a poštovní úředníci zabavovali
i potraviny posílané v balících. Monarchie se začínala zevnitř rozpadat.
Lenka R. M. Chobotová, Státní okresní archiv
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Náš rodák ve službách císařovny Sissi
Letos si připomínáme 120. výročí tragického skonu rakouské císařovny a české
královny Alžběty, mnohými považované za
nejkrásnější ženu Evropy devatenáctého
století. Jistě každý zná romantickou filmovou trilogii Sissi, v níž císařovnu ztvárnila
kouzelná herečka Romy Schneiderová.
Manželka císaře Františka Josefa I. trávila
konec léta roku 1898 v lázeňských letoviscích
v Hesensku a Švýcarsku, kde se představoCísařovna Alžběta Rakous- vala jako „hraběnka z Hohenemsu“. Tento
ká, královna česká.
novojičínským obyvatelům velmi známý titul
Foto: Muzeum Novojičínska přešel na rodinu Habsburků po smrti kunínské zámecké paní Marie Walburgy, která byla
poslední členkou tohoto starobylého říšského hraběcího rodu. Jako
jediná císařovnu doprovázela její dvorní dáma, hraběnka Irma Sztárey.
Na sklonku krátkého pobytu v Ženevě však Alžbětu na cestě do
přístavu 10. září zavraždil italský anarchista Luigi Lucheni. Nesmyslná
vražda císařovny, která se neúčastnila politického dění, jejího manžela
silně zasáhla. Když mu generální adjutant Eduard hrabě Paar předal
telegram ze Ženevy, podlomily se mu nohy a dlouze se ponořil sám
do sebe. Po smrti dvou dětí a bratra to byla další rodinná tragédie,
svou manželku velmi miloval.
Smutná událost se v jistém ohledu váže k našemu městu. Osobní
císařský lékař Dr. August Bielka rytíř von Karltreu byl přítomen poslednímu ohledání a přípravě těla zemřelé Alžběty. Rodák z Nového
Jičína vykonal své povinnosti, jež následně sepsal v oficiální postmortální zprávě. Dokument se pracovníkům novojičínského muzea letos
podařilo dohledat ve dvorském archivu ve Vídni.
Knižní vazba je opatřena zlatým nápisem Kaiserin Elisabeth, zpráva
je osobně podepsána Dr. Bielkou a popisuje okolnosti Alžbětiny
smrti. Město Nový Jičín v den pohřbu 17. září 1898 na hlavních
ulicích a náměstí vyvěsilo černé prapory na znamení smutku, za
zemřelou císařovnu byly slouženy zádušní mše ve farním chrámu
Nanebevzetí Panny Marie a v kapli svatého Ondřeje.

Lékařská zpráva Dr. Bielky o skonu císařovny Alžběty.
Foto: Österreichisches Staatsarchiv

Za svou lékařskou
práci byl Dr. Bielka odměněn několika osobními předměty císařovny Alžběty a generálskou uniformou, kterou měl císař v den
oznámení tragické smrti
na sobě. Dr. August
Bielka věnoval tyto cenné předměty v roce
1903 do Městského
muzea v Novém Jičíně, Část pozůstalosti císařovny Alžběty v muzejní
Foto: Muzeum Novojičínska
kde byly vystaveny jako expozici.
unikátní exponáty až do roku 1918. Před sto lety byly staženy do
depozitářů a jejich další osud je po skončení druhé světové války
neznámý.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Kde stával „Anenský“ kostelík?
Na všech historických vedutách Nového Jičína najdeme celkem
čtyři kostely. Ten, který se nachází zcela při pravém okraji, bychom
dnes hledali marně. Kdysi se pro něj vžil název Anenský, zřejmě
odvozený od uctívaného obrazu svaté Anny, který se zde nacházel.
Kostel byl však zasvěcen svatému Františku Xaverskému. Dokládá
to mimo jiné popis v legendě nejznámější veduty Ignáce Čapka
z roku 1744. I když se jedná o pohled na Nový Jičín, kostelík ve skutečnosti stával na území sousedního Šenova.
Mnozí badatelé byli uvádění v omyl tím, že na vedutách byl zakreslen na vyvýšenině v místě dnešní Anenské ulice. Při bližším prozkoumání podkladů, zejména z katastrálního úřadu a pozemkové knihy,
však spoluautor tohoto článku Václav Bubeník zjistil, že kostelík sva-

tého Františka Xaverského, tedy nikoliv Anenský, stál bezprostředně
při domku č. p. 191, v místě dnešních dvoupatrových garáží na
šenovské ulici U Náhonu – několik metrů nad železniční tratí. Je to
téměř přesně sto metrů od hranice mezi novojičínským a šenovským
katastrálním územím.
A proč už zde nestojí? Za vlády císaře Josefa II. byl coby kostel
zrušen a následně sloužil jako sýpka. Později ho šenovská kloboučnická firma Peschel využívala ke skladování. Během druhé světové
války byl stržen, ale už nedošlo k proponovanému stavebnímu využití.
(Více k tématu připravil Václav Bubeník pro letošní vydání Vlastivědného sborníku Novojičínska)
Pavel Wessely, Václav Bubeník

Bývalý kostelík na snímku z roku 1930.

Šipka označuje místo, kde kostelík stával.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Pátek 4. května v 19 h • LETEM SVĚTEM PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
• Jarní koncert sboru Ondráš a jeho hosta, orchestru Boom Bang Band.
■ Úterý 15. května v 19 h • Daniel Doubt: VZKŘÍŠENÍ • Vyprodáno.
■ Středa 17. května v 19 h – kostel Nanebevzetí Panny Marie • ANETA
RUČKOVÁ – zpěv, JOSEF KRATOCHVÍL – varhany • Lyricko-koloraturní sopranistka původem 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 • Vyprodáno.
■ Neděle 20. května v 16 h • Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček:
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH • Vyprodáno.
■ Středa 23. května v 19 h • Ondřej Novotný: HUBTE TRAMPY,
SEROU V LESE • Dramatizace vzpomínek na dospívání. Režie: Jan
Frič. Hrají: Jiří Panzner, Lukáš Příkazký, Jiří Štrébl, Lenka Zahradnická/Dana Marková, David Oupor. Představení není vhodné pro mládež
do 15 let.
■ Čtvrtek 24. května v 19 h • Matthieu Delaporte, Alexandre de La
Patellière: JMÉNO • Vtipná, krutá, dojemná i chytrá hra o mužích,
ženách a jejich vztazích. Režie: Petr Gazdík. Hrají: Alena Antalová, Viktor
Skála, Jakub Uličník, Martin Havelka, Viktória Matušovová. Předplatné
skupiny B.
■ Pondělí 28. května ve 20 h • LiStOVáNí.cz: NEJLEPŠÍ KNIHA
O FAKE NEWS!!! (Vejvodová, Gregor, Zvol si info) • Co zahrnují často
opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta? Účinkují:
Alan Novotný a Jiří Ressler.
■ Středa 30. května v 19 h • Francis Veber: S BARVOU VEN! • Bravurní
komedie, která si velice chytře pohrává s lidskými předsudky. Režie: Jiří
Seydler. Hrají: Jaromír Nosek, Jan Vlasák, Máša Málková, Petr Motloch,
Martin Kraus, Bronislav Kotiš. Předplatné skupiny A.
■ Čtvrtek 31. května v 17 h • VÍTEJTE V MANÉŽI! • Akademie Základní
a mateřské školy Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56.
Připravujeme
■ Pátek 1. června v 19 h – malý sál • CELBOSS • Francouzská zpěvačka Céline Bossu a její kapela přinášejí hudbu, šansony, lásku, radost
a dobrou náladu.
■ Středa 6. června v 19 h • JAK KUBRT SE SNĚHURKOU JELI VLAKEM • Divadelní představení složené z oblíbených scének z dílny Oldřicha
Kaisera a Jiřího Lábuse doprovází písničkami Dáša Vokatá. Vstupné
340/320/290 Kč.
■ Úterý 19. června v 19 h • Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lassayques: VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE? • Situační komedie s neobvyklou zápletkou. Režie: Petr Palouš. Hrají: Ondřej
Vetchý, Kaira K. Hracovcová, Jaromír Dulava, Dana Černá, Martina
Hudečková, Zdeněk Vencl/Jiří Štrébl. Vstupné 350/330/300 Kč.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ AVENGERS: INFINITY WAR • Pondělí 30. dubna v 17 h 2D titulky
• Úterý 8. května ve 20 h 2D titulky • Úterý 1. května a sobota
5. května v 17 h 3D dabing • Pátek 4. května, pondělí 7. května
a pátek 11. května v 17 h 2D dabing • Završení neuvěřitelné desetileté
cesty filmovým světem studia Marvel. Akční dobrodružný, 155 min.
■ DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA • Pondělí 30. dubna ve 20 h •
Středa 2. května, čtvrtek 3. května a středa 9. května v 17:30 h •
Anna Polívková v nové české romantické komedii tvůrců Hodinového
manžela. 90 min.
■ V HUSÍ KŮŽI • Úterý 1. května ve 14:30 h • Neděle 13. května
v 17:30 h • Pátek 1. června v 17:30 h • Nová animovaná komedie tvůrců
snímků Shrek. 91 min., dabing.
■ KAZIŠUCI • Úterý 1. května – čtvrtek 3. května ve 20 h • Pondělí
7. května ve 20 h • Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství,
a o rodičích, kteří jim v tom chtějí za každou cenu zabránit. 102 min.,
titulky.
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■ TICHÉ MÍSTO • Pátek 4. května – sobota 5. května ve 20 h • Neděle
13. května – pondělí 14. května ve 20 h • Jediný hlasitější zvuk se stává
spouštěčem nepředstavitelného teroru. Psychologický thriller, horor,
90 min.
■ KRÁLÍČEK PETR • Neděle 6. května v 17:30 h • Rebelský králíček
Petr žije s ostatními zvířátky na farmě. Novému majiteli statku se to ale
moc nelíbí. Rodinný, 95 min., dabing.
■ FAKJŮ PANE UČITELI 3 • Neděle 6. května a středa 9. května ve
20 h • Zeki Muller se vrací, tentokrát musí připravit třídu na maturitu.
Komedie, 120 min., dabing.
■ PLANETA ČESKO • Úterý 8. května a čtvrtek 24. května v 17:30 h
• První celovečerní film o české přírodě. Dokument, 81 min.
■ PŮLNOČNÍ LÁSKA • Čtvrtek 10. května a sobota 12. května
v 17:30 h • Pátek 11. května ve 20 h • Úterý 15. května v 17:30 h •
Katie (Bella Thorne), trpící citlivostí na denní světlo, prožívá románek
s Charliem (Patrick Schwarzenegger). Romantické drama, 91 min.,
dabing.
■ TAXI 5 • Čtvrtek 10. května a sobota 12. května ve 20 h • Středa
16. května – čtvrtek 17. května v 17:30 h • Pondělí 21. května
v 17:30 h • Další díl slavné akční série s legendárním bílým taxi v hlavní
roli. Akční komedie, 103 min., titulky.
■ MÁŘÍ MAGDALÉNA • Pondělí 14. května v 17:30 h • Rooney Mara
jako Máří Magdaléna a Joaquin Phoenix jako Ježíš v historickém dramatu.
120 min., titulky.
■ NEZNÁMÝ VOJÁK • Úterý 15. května a úterý 22. května ve 20 h •
Příběh finské jednotky, která se postavila agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. Válečné drama, 135 min., titulky.
■ FOXTROT • Filmový klub • Středa 16. května ve 20 h • Armádní
zkušenost mladých izraelských vojáků se zabývá tématy viny, ztráty
a traumat. Drama, 113 min., titulky.
■ DEADPOOL 2 • Čtvrtek 17. května – pondělí 21. května ve 20 h •
Pátek 18. května a úterý 22. května v 17:30 h • Neděle 27. května
a čtvrtek 31. května ve 20 h • Nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina
je zpět. Akční komedie, 120 min., titulky.
■ HLEDÁ SE PRINCEZNA • Sobota 19. května – neděle 20. května
v 17:30 h • Sobota 26. května ve 14:30 h • Neděle 3. června
v 17:30 h • Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Animovaný, 85 min.,
dabing.
■ SOLO: STAR WARS STORY • Pátek 25. května a neděle
27. května v 17 h 2D dabing • Sobota 26. května ve 20 h 2D dabing
• Pátek 25. května a pondělí 28. května ve 20 h 2D titulky • Čtvrtek
31. května v 17 h 2D titulky • Čtvrtek 24. května ve 20 h 3D titulky
• Sobota 26. května a sobota 2. června v 17 h 3D dabing • Naloďte
se na Millennium Falcon, vydejte se do předaleké galaxie a zažijte
dobrodružství jejího nejoblíbenějšího syčáka. Akční dobrodružné
sci-fi, 135 min.
■ AŽ NA DNO • Pondělí 28. května – úterý 29. května v 17:30 h •
Britský agent James (James McAvoy) a podmořská bioložka Danielle
(Alicia Vikander) – on v zajetí džihádistů, ona v hlubinách moře. Setkají
se ještě? Drama, thriller, 111 min., titulky.
■ POMSTA • Úterý 29. května – středa 30. května ve 20 h • Pánská
jízda, která se vymkla z rukou. Akční thriller, 108 min., titulky.
■ PEPA • Bio senior • Středa 30. května ve 13 h • Česká komedie
s Michalem Suchánkem. 90 min.
■ ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ • Středa 30. května v 17:30 h • Film prezentuje unikátní archivní záběry z Afriky pořízené ve dvacátých a třicátých
letech minulého století. Dobrodružný životopisný dokument, 90 min.,
česky.
■ ESCOBAR • Pátek 1. června – neděle 3. června ve 20 h • Pablo
Escobar – jméno, které jste slyšeli. Myslíte ale, že už víte všechno?
Thriller, 123 min., titulky

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Čtvrtek 24. května • ZUŠ OPEN • Celostátní happening. Bližší informace na webu a facebooku školy.

Novojičínský zpravodaj

Květen 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.
■ Pátek 11. května – neděle 9. září • Malá galerie • SVĚT VIDĚNÝ
SRDCEM – IL MONDO VISTO COL CUORE • Malby, grafika a tapisérie
Jitky Jakubcové Jakšíkové. Vernisáž 10. května v 17 h.
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:
■ Pondělí 7. května – úterý 26. června (21. května – 1. června pro veřejnost zavřeno) • Městská knihovna
• A.R.T. 2018 • Ročníková tvorba absolventů prvního i druhého stupně
studia ZUŠ.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ FIT GAMES 2018 • Sobota 5. května v 9 h
• SVČ Fokus • Soutěž v RAW silovém trojboji mládeže, mužů a žen. Soutěžní disciplíny: dřep, bench a mrtvý tah. Registrace do 1. května v posilovně
SVČ Fokus nebo na vindisova@fokusnj.cz. Startovné 100 Kč.
■ PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH UMĚNÍ • Sobota 12. května • SVČ Fokus
• Nesoutěžní přehlídka činnosti kroužků a kurzů bojového umění. Vstupné
30 Kč, děti do 6 let zdarma.
■ ZÁVODY KOČÁRKŮ 2018 • Neděle 13. května ve 14 h • Masarykovo
náměstí • Závody kočárků ve sportovní chůzi na trase dlouhé 100 kroků.
Doprovodný program: závody dětí s kočárky, na odrážedlech, zábavná
stanoviště, skákací hrad, malování na obličej. Podrobnosti na tel.
603 162 548 a e-mailu vindisova@fokusnj.cz. Startovné 80 Kč za start
v každé kategorii.
■ SOUTĚŽ V PÁCE • Sobota 26. května ve 13 h • SVČ Fokus • otevřená
soutěž profesionálů i amatérů. Více informací na našem webu. Startovné
50 Kč.
■ VELKÝ DEN DĚTÍ S FOKUSEM – POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ • Neděle
27. května od 10 do 16 h • pohádkové putování jako součást Veletrhu
Novojičínska a u příležitosti dětského svátku. Zdarma.

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

■ Čtvrtek 10. května – středa 27. června • Výstavní síň Stará pošta
• KDYŽ SI PANENKY HRAJÍ • Výstava historických panenek a hraček.
Vernisáž s programem 9. května v 17 h – zahájení Jiří Drápal, hudební
doprovod a zpěv Josef Bartoloměj Král.
Akce:
■ Pátek 4. května ve 20 h • Klub Galerka • JUSTIN LAVASH • Recitál
muzikanta, jehož zná publikum především z velmi zdařilé spolupráce
s Lenkou Dusilovou a Monikou Načevou. Vstupné 120/150 Kč.
■ Pátek 11. května v 15:30 h • Masarykovo náměstí • PĚVECKÝ
SBOR VALENTIN PŘÍBOR • Koncert tělesa, které se věnuje především
autorskému zpracování lidových písní z Příbora a okolí. Součást Novojičínského jarmarku.
■ Pátek 11. května ve 20 h • Klub Galerka • NEŘEŽ • Koncert legendární české folkové kapely. Vstupné 150/180 Kč.
■ Sobota 12. května v 9 h • Masarykovo náměstí • FUNNY FELLOWS
• Nejveselejší koncert s prvky humoru a kabaretu. Součást Novojičínského
jarmarku.
■ Pátek 18. května ve 20 h • Klub Galerka • COLD COLD NIGHTS
& PANENSKÉ PLAMENY • Alternativní večer s kapelami z Prahy
a Kopřivnice. Vstupné 90/110 Kč.
Pátek 25. května ve 20 h • Klub Galerka • QUATTRO BUGGY • Koncert
novojičínské rock’n’roll-metalové formace v novém složení a s novými
zkušenostmi. Vstupné 150/180 Kč.
Připravujeme
■ Pátek 1. června ve 20 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB & KYLA
BROX BAND (UK/CZ) • Koncert soulové královny z Manchesteru.
Vstupné 150/200 Kč.
■ Sobota 2. června v 18 h • Klub Galerka • OPEN MIC • Večer pro
všechny performery – živá přehlídka umělců, na níž může vystupovat
kdokoliv z publika. Vstupné 20 Kč.
■ Sobota 16. června ve 14 h • Kamenné divadlo Skalky • DIVADELNÍ
DÍLNA XXII. • Tradiční přehlídka divadel za svitu ohňů a loučí.

Novojičínský zpravodaj

Výstavy
■ Do čtvrtka 31. května • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • PLYŠOVÍ MEDVĚDI • Ze sbírky Hany Pořízkové.
■ Středa 4. května – pondělí 31. května • galerie Návštěvnického
centra • S OBJEKTIVEM ZA PŘÍRODOU • Fotografie Pavla Šlosárka.
Vernisáž 4. května v 17 h.
• Přepážka MHD – polední přestávka od 12 do 12:30 h.
O víkendech a svátcích je přepážka uzavřena.
• Do 31. května 2018 lze držitelům starých čipových karet
MHD TSMNJ vrátit zálohu 100 Kč za pronájem karty
a také vrátit zůstatek z elektronické peněženky.
• Nabízíme regionální výrobky z partnerských měst (balsamikové octy,
perlivá vína a bylinný čaj).
• V prodeji nové upomínkové předměty – turistická vizitka a turistická
známka ke 100. výročí vzniku Československa – a společenská strategická hra Laudon.
• návštěvníci expozice Generál Laudon si hru Laudon mohou zapůjčit
a zahrát.
• Pivobraní se blíží, sledujte aktuální informace o festivalu na www.pivobraninj.cz
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8–17 h • Sobota–neděle 9–16 h

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce v pondělí 14. května na tradiční
jarní poznávací cestu na trase
Nová Horka (zámek) – Studénka (zámek) – Bílovec (oběd, kostel,
muzeum, zámek) – Bílov (rozhledna, Křížová cesta) – Sedlnice.
Odjezd autobusu v 8 h od budovy Čedoku. Závazné přihlášky se
zaplacením ceny zájezdu 150 Kč vždy v pondělí a středu od
15 do 17 h v klubovně na Baště. Zároveň zveme na přednášku
Tomáše Baletky na téma Novojičínští šenkovní měšťané (poprvé
zaznamenáni v privilegiu Jana z Žerotína z 24. března 1558), která
se uskuteční v klubových prostorách na baště městského opevnění
v úterý 22. května v 16:30 h, dále v pátek 25. května v 18 h na
Noc kostelů, tentokrát v kostele sv. Mikuláše v Žilině. V programu
vystoupí pěvecký sbor Ondráš. Do 21. května si lze v klubových
prostorách prohlédnout výstavu děl Dagmar Janovské.
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Město se představilo v Zabrze
Již posedmé se naše město prostřednictvím Návštěvnického centra v dubnu zúčastnilo Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu
a průmyslového dědictví v polském Zabrze. Turisty lákalo k návštěvě
města i celého regionu Beskydy–Valašsko. Stánek evokoval turistické
cíle, městskou památkovou rezervaci a tipy na výlety. V nabídce
nechyběly turistické atraktivity, významné objekty ani cyklistické
trasy. Doplňkovým programem novojičínského stánku byl opět fotokoutek, v němž se návštěvníci mohli nechat zdarma vyfotit s kloboukem a snímek si odnést s sebou na památku. „Vzhledem ke
stému výročí vzniku Československa jsme fotokoutek naladili do
prvorepublikového stylu,“ řekla vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková. Součástí prezentace byla ochutnávka regionálních
potravin a vystoupení Městské dechové hudby.
Text: Kristýna Zetková, foto: archiv Návštěvnického centra

Pozvánky
• Novojičínský jarmark s vůní květin
Dvoudenní Novojičínský jarmark s podtitulem Květinový se uskuteční v pátek 11. května od 8 do 17 hodin a v sobotu 12. května
od 8 do 13 hodin na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne
především květiny hrnkové, řezané, sadbu květin, zeleniny a osiva,
květinové dekorace, skalničky a proutěné zboží. K zakoupení také
budou masné a uzenářské výrobky, sýry, koření, bylinky a domácí
pečivo a perníčky, trdelník, med a oříšky, suvenýry z keramiky,
dřeva a bižuterie. K poslechu zahraje v pátek od 15:30 hodin
pěvecký sbor Valentin z Příbora a v sobotu od 9 hodin swingová
kapela Funny Fellows.
• Kouzelný pohádkový les
Do Kouzelného pohádkového lesa se můžete se svými
dětmi vypravit v sobotu
12. května na Skalkách. Start
a cíl lesní trasy s pohádkovými
bytostmi, sjízdné i pro kočárky,
budou v amfiteátru. Výdej karet
proběhne od 13 do 16 hodin,
akce potrvá do 18 hodin. V cíli
budou pro děti připraveny
sladká odměna, jízda na poníFoto: archiv RC Mozaika

cích, malování na obličej, tvarování balonků a fotokoutek. Vstupné
činí 20 korun pro děti a 40 korun pro dospělé. Akce se uskuteční
za každého počasí. Více informací na facebooku pořádajícího
Rodinného centra Mozaika.
• Přijďte na setkání sběratelů
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a dalších
věcí se uskuteční ve středu 16. května od 14:30 do 16:30 hodin
v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Pro návštěvníky to bude
příležitost doplnit vlastní sbírku a nabídnout ostatním své přebytky.
Vstupné bude dobrovolné.
• Zájezd za kysuckými krásami
Zájezd do oblasti Kysuc na Slovensku pořádá Klub českých
turistů, odbor TJ Nový Jičín, o víkendu 19. a 20. května. Na programu budou mimo jiné Velká Rača, orloj ve Staré Bystrici, sedlo
Príslop a muzeum Kysucké dědiny. Trasy jsou dlouhé od 8,5 do
17 kilometrů. Podrobné informace na www.kctnovyjicin.cz.
• Projděte si s turisty Chřiby!
Akci s názvem Chřiby V. – Buchlov, Buchlovice uspořádá zdejší
Klub českých turistů, odbor Turisti, v sobotu 2. června. Odjezd vlastním autobusem v 6 hodin od Lidlu. Máme připravené trasy o délkách
10,5 až 21 km z Cetechovic přes Buchlovský kámen, hrad Buchlov
a lázně Smraďavka k zámku v Buchlovicích. Návrat do Nového Jičína
do 20 hodin. Aktuální informace na http://turisti-kctnj.cz.

Sport
Sportovní pozvánky
• Kuželkáři pořádají Májový turnaj
Májový turnaj tříčlenných družstev a tandemů u příležitosti
35. výročí založení oddílu kuželek se uskuteční od 7. do
12. května. Veškeré informace o turnaji, výsledcích ukončeného
3. ročníku Grand Prix mládeže a o dalším dění v oddíle najdete
na www.kuzelky.nj.
• Zápasníci se utkají na memoriálu
Oddíl zápasu TJ Nový Jičín zve všechny příznivce tohoto sportu
na 18. ročník Memoriálu Miroslava Rešla ve volném stylu, který
uspořádá za podpory města v sobotu 12. května od 10:30 hodin
v hale ABC vedle zimního stadionu. Turnaje se zúčastní chlapci
a děvčata všech věkových kategorií z Česka a Slovenska. Přijďte
se podívat a povzbudit naše i ostatní zápasníky k co nejlepším
výkonům! Vstup bude volný.
• Okolím města pěšky i na kole
Jedenáctý ročník pochodu Okolím Nového Jičína uspořádá Klub
českých turistů, odbor TJ Nový Jičín, ve spolupráci s městem
v sobotu 26. května. Pěší se mohou vydat na trasy dlouhé
9, 15 a 25 kilometrů, cyklisté na 40 a 70 kilometrů. Pro děti v doprovodu rodičů bude připraven pohádkový les. Start trasy 25 kilometrů
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bude od 8 hodin, ostatních od 8:30 do 10 hodin v restauraci Nové
Slunce. Cíl pro pěší bude na Svinci a pro cykloturisty v Novém
Slunci. Více informací na www.kctnovyjicin.cz a na plakátech.

Ukončili obtížnou sezonu
Lyžařský klub Svinec prožívá nejtěžší období ve své třiapadesátileté
historii. Vypuštění Čerťáku a související nedostatek sněhu v lyžařském
areálu neumožnily jeho otevření. Přesto se podařilo dále udržet a dále
rozvíjet sportovní činnost.
Prioritou byl omlazený lyžařský oddíl opírající se o nové trenérské
osobnosti. Lyžaři trénovali v nedalekých Tošovicích a na soustředěních v Moninci a Jeseníkách. Navazující závodní činnost v nejmenších dětských kategoriích byla nečekaně úspěšná.
Valentina Konopáčová vyhrála seriál čtyř závodů Rychlebského
poháru v Petříkově v kategorii Myšky 2011. Další členka oddílu Gita
Seifertová skončila čtvrtá, David Navrátil ve skupině chlapeckých přípravek, ročník 2008–2010, obsadil páté místo. Všichni svými výkony
výborně reprezentovali klub i město a jsou příslibem do budoucna.
Všechny výsledky najdete na facebookových stránkách Lyžařského klubu Svinec.
Pavel Andrýsek, předseda

Novojičínský zpravodaj
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Medaile navrhli studenti
Medaile s motivem Tančících sedláků
si pověsí na hruď účastníci druhého ročníku Novojičínského půlmaratonu, který
se uskuteční v sobotu 26. května. „Stejně jako loňské medaile, představující logo
závodu – Běžce s kloboukem a běžkyni
– je navrhli studenti Střední odborné školy
Educa,“ prozrazuje pořadatel běhu Jiří Klein.
Letošním námětem je 150. výročí narození sochaře Franze Barwiga,
jehož kromě jiných proslavilo sousoší Tančících sedláků na kašně
uprostřed Masarykova náměstí. „Vítězný návrh vytvořila studentka
Julie Michalíková pod vedením profesorky Dagmar Gregorové. Medaile o průměru sedm centimetrů je zinková, má starozinkovou povrchovou úpravu a její součástí bude saténová stužka. Dostanou ji všichni
závodníci, kteří doběhnou do cíle,“ doplňuje Klein, jenž uvažuje, že
medaile pro příští ročník by mohly připomenout 130. výročí zahájení
drážního provozu na železniční trati Nový Jičín – Hostašovice, v jejíž
trase se půlmaraton běží.
Uzávěrka přihlášek do 21,0975 kilometru dlouhého závodu bude
v pátek 18. května. Podrobnější informace najdete na www.aktivitytour.cz.
Novojičínský zpravodaj

Ploutvařských kovů přibylo

Novojičínská štafeta vytvořila nový český rekord. Foto: archiv KVS Laguna

Ověnčeni třemi zlatými, stejným počtem stříbrných a bronzových
medailí i národních rekordů a s celkovým čtvrtým místem se ploutvaři
novojičínské Laguny na konci března vrátili z druhého kola Světového
poháru v italském Lignanu Sabbiadoru. V tamním plaveckém areálu
se představili 473 závodníci z 92 světových klubů.
Dvě zlaté a stříbrnou medaili vybojoval Jakub Kovařík, jenž byl nejlepším bodovaným juniorem a v závodu na 50 metrů rychlostního
potápění na nádech vyrovnal český rekord. Třetí zlato a k tomu stříbro
přidal Jakub Klimpar na 100 a 200 metrů kraulového plavání s monoploutví. Obrovský úspěch zaznamenala ryze novojičínská štafeta
Kovařík – Jakub Jarolím – Martin Mazáč – Petr Španihel, která na
trati 4 krát 100 metrů plavání s ploutvemi dohmátla jako druhá v novém
českém rekordu.
Domácí sezonu zahájili ploutvaři Laguny dubnovým mistrovstvím
republiky družstev v Přerově. Na náročných dvoudenních závodech
muži vydobyli dvanáctý mistrovský titul v řadě, ženy stejně jako před
rokem doplavaly na třetím místě.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskových zpráv

Zimní liga rekreačních tenistů
Běžci letos dostanou medaile s Tančícími sedláky.

Foto: Jiří Klein

První turnaje discgolfistů
Víkendových turnajů přibývá a discgolfová sezona se rozjíždí.
Máme za sebou první dva turnaje 1. ligy, kategorie B. Nejprve se
v zámeckém parku Kozel u Plzně konal Aprílový discgolfový dýchanek. Ze čtyř zástupců novojičínského klubu Moravian Gators se dvě
vrátily s medailí – druhou Petru Greplovou dokázala v kategorii
Women porazit jenom její mladší klubová kolegyně Eliška Bártková.
Následoval turnaj Latitude 64° Slovácko Open v Uherském Hradišti,
na němž se představilo šest našich členů. Bohdan Bílek a Jakub
Knápek obsadili první dvě místa v kategorii Junior, Radek Knápek
v kategorii Master skončil po rozhozu třetí. Teď své síly šetříme na
Pohár starosty města Uničova 2018 – Kastaplast Open a na mistrovství Moravy v Budišově nad Budišovkou.
Petr Masník, Moravian Gators

Kuželkáři se vracejí do kraje
Příjemnou tečku za sezonou udělali novojičínští kuželkáři – jejich
„A“ družstvo vyhrálo meziokresní přebor a po dvou letech opět
postoupilo do krajské soutěže v sezoně 2018–2019. Dalším zástupcem našeho města v meziokresním přeboru byl tým „D“, tvořený
čtyřmi mladými hráči, kteří poprvé nastoupili v soutěži dospělých.
A vedli si skvěle – mezi sedmi celky obsadili čtvrté místo.
Iva Volná, předsedkyně oddílu

Novojičínský zpravodaj

Závěrečnými zápasy skončila zimní tenisová liga Olympia cup
neregistrovaných hráčů z Nového Jičína a okolí. Dlouhodobá
soutěž vyvrcholila finálovými zápasy a velmi kvalitními výkony
všech aktérů. Celkovým vítězem ligy B je Stanislav Kučera, na
druhém místě skončil Richard Tyl a skupinu A ovládl René Bárta,
když v dramatickém finále zvítězil nad Markem Žingorem. Tímto
turnajem se tenisté symbolicky rozloučili s halovou sezonou.
V první polovině dubna proběhla za pomoci několika desítek tenisových příznivců demontáž přetlakové haly (na snímku). Po
následné úpravě dvorců začala letní sezona. Více informací o dění
v klubu najdete na www.tenisnj.cz.
Text a foto: Radek Vrba

Sportovní zprávy
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 85. kolo
Plná třetina zaslaných snímků – a to tu ještě asi nebylo – se nese v potemnělé náladě. A to už máme jaro! Bodoval z nich pouze jeden.
Sympatické je, že většina autorů se tentokrát skutečně snažila hledat originální námět. Žel, v mnoha případech na úkor kvality.
1. místo, letos už podruhé, získává Antonín Vágner, který si přivstal k pořízení ranní nálady pod Svincem.
2. místo patří Janu Zahradníkovi za jiný pohled západním směrem.
3. místo pro Michaela Kuchtíka je za noční pohled na Nový Jičín z výšin.
Pavel Wessely

1. místo: Antonín Vágner

2. místo: Jan Zahradník

3. místo: Michael Kuchtík

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 20. května ve 12 hodin.
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