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Velká basketbalová show! Naše město poprvé hostilo Final Four
Podrobnosti čtěte na straně 2. Foto: Česká basketbalová federace

Březen 2019

Zápis do prvních tříd
Zápis do prvních tříd základních škol v Novém Jičíně a jeho místních
částech pro školní rok 2019–2020 se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna
od 14:00 do 18:00 h v těchto školách:
• Základní škola a Mateřská škola Jubilejní 3, odloučené pracoviště Dlouhá 56 • Základní škola Komenského 66 • Základní
škola Komenského 68 • Základní škola Tyršova 1.
Děti s odloženou povinnou školní docházkou se k zápisu dostaví
opětovně. Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte s sebou přinesou
jeho rodný list a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo
zákonného zástupce).
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání stanoví povinnost přihlásit k zápisu
k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2019
dosáhnou 6 let věku.
O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy po
odborném posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Informace o spádových obvodech jednotlivých škol najdete na www.novyjicin.cz.
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu
Zápis dětí s mentálním postižením proběhne v Základní škole
Dlouhá 54 ve čtvrtek 11. dubna od 9:00 do 15:00 h.

Jak má vypadat vrchol Svince?
Není to tak dlouho, co vzbudila velký
rozruch plánovaná stavba vyhlídky na
vrcholu oblíbeného vycházkového místa
Svince. Město nyní nechalo zpracovat
nový návrh na úpravu hřebene od křížku
k asfaltové cestě, který zahrnuje výměnu
mobiliáře, odstranění stávajícího oplocení kolem bunkru radioamatérů a instalaci speciální vyhlídkové roury, přes kterou by turisté mohli
identifikovat jednotlivé vrcholy Beskyd a Oderských vrchů.
K chystanému projektu připravilo Zdravé město Nový Jičín na
čtvrtek 21. března v 16:30 h veřejné projednání přímo na Svinci,
kde si budete moci záměr prohlédnout a vyslechnout jeho prezentaci
za účasti architekta a zástupců města. Sraz je u restaurace, za vhodného počasí se projdeme i na samotné místo. Linka MHD č. 604
směrem na Kojetín vyjede z autobusového nádraží v 15:50 h, nejvhodnější je vystoupit na zastávce Pod Svincem.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Chodúr hostem Plesu města

Pohár vybojoval Nymburk

Do Nového Jičína se o druhém únorovém víkendu vrátil vrcholový basketbal. Sportovní hala poprvé v historii Final Four hostila
závěrečný turnaj Českého poháru mužů. Na palubovce se potkaly nejlepší republikové týmy a špičková byla i atmosféra
v hale. Pohár si odvezli basketbalisté Nymburku, kteří ve finále
porazili Opavu 102:68. Bronzovou medaili vybojovali hráči
BK Olomoucko vítězstvím nad BK Armex Děčín 86:78. Pohár
vítězům předal starosta Stanislav Kopecký. Pořadatelstvím
Final Four naše město symbolicky navázalo na dobu, kdy se
i zde hrála extraliga. Letos navíc uplynulo dvacet let, kdy se
novojičínští basketbalisté stali mistry republiky.
Marie Machková, tisková mluvčí

Lašsko vyhlásilo Mikrogranty
Místní akční skupina Lašsko vyhlásila dotační program Mikrogranty. Rozdělování dotačních prostředků patří mezi nástroje,
jimiž nezisková organizace působící v 16 obcích Novojičínska
podporuje zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Letos na projekty, které musejí být realizovány
na území Místní akční skupiny Lašsko, kam patří i Nový Jičín,
vyčlení 20 tisíc korun. Na jednu akci lze získat nejvýše 4 tisíce.
Požádat o ně může jakákoliv právnická či fyzická osoba z daného
území. Další informace včetně formuláře žádosti o dotaci jsou
k dispozici na http://maslassko.cz/mikrogranty.php.
Marie Machková, tisková mluvčí

Od Masaryka ke Krylovi
Setkání se dvěma osobnostmi, které nás stále provázejí, uspořádají
ve čtvrtek 7. března Novojičínská otevřená společnost a Masarykovo
demokratické hnutí. V 17:00 h si veřejnost může u zdejší radnice
připomenout výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka a poté se
vydat do Janáčkových sadů k pamětní desce Karla Kryla, který je
s naším městem nerozlučně spjat a od jehož příliš časného úmrtí
uplyne 3. března 25 let. Svíčky nebo lampiony a texty Karla Kryla
budou vítány. Tato akce bude součástí letošního cyklu s názvem
Slovo jako nástroj.
Ivan a Věra Janíkovi, Miroslav Urban, Lubomír Sazovský

Reprezentační ples města proběhl 8. února v Hotelu Praha.
Kvůli velkému zájmu veřejnosti ho pořadatelé rozšířili i do prvního
patra, kde si hosté mohli zatančit při cimbálové muzice. Hostem
večera byl zpěvák Martin Chodúr (na snímku vlevo), jehož vystoupení sklidilo velký potlesk.
Text: Kateřina Redlová, foto: David Šrubař
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Omluva
V minulém čísle Novojičínského zpravodaje jsme v článku Třídit
odpady, nebo platit více? uvedli mylnou výši poplatku za odpady.
Správná cena činí 552 koruny za osobu a rok. Autorce i čtenářům
se za chybu omlouváme.
Novojičínský zpravodaj

Novojičínský zpravodaj

Březen 2019

Stop stavbě psího útulku
Stavba psího útulku byla zastavena. Krajská pobočka Státní veterinární správy zaslala radnici upozornění, že kvůli střelnici na sousedním
pozemku společnosti VOP CZ nedá kladné stanovisko k jeho kolaudaci.
„Když přišlo vyjádření krajské veterinární správy, že hlukem ze
střelnice by docházelo k týrání zvířat, a proto nevydá kladné stanovisko ke kolaudaci, nebyla jiná cesta, než se pokusit stavbu zastavit.
Samotného mě to mrzí, stavbu jsme podporovali, ale provoz útulku
by bez kolaudace nebylo možné ani zahájit. Městu by tak vznikla
ještě větší škoda,“ objasnil místostarosta Ondřej Syrovátka. O tom,
že areál budoucího psího útulku sousedí se střelnicí firmy VOP CZ,
se městský úřad dověděl čtyři dny po zahájení stavebních prací.
„Přestože během stavebního řízení se k záměru vyjadřovaly všechny
dotčené orgány státní správy, nebyla informace o tom, že se poblíž
plánovaného útulku nachází střelnice VOP CZ,“ doplnil místostarosta
Václav Dobrozemský, který nyní jedná se stavební firmou o podmínkách
ukončení smlouvy a vypořádání nároků za předčasné ukončení díla.
„Je třeba vyčíslit dosud vynaložené náklady. Předběžně to vypadá,
že byly prostavěny zhruba dva miliony korun. Majitel firmy také musí
staveniště zajistit proti úrazům. Dohodu o ukončení smlouvy a vypořádání nároků by mělo schválit zastupitelstvo města na zasedání
4. března. O využití pozemku jsme zatím nejednali a ani nehledáme
jiné místo pro výstavbu útulku. To město udělalo už dříve a zjistilo,
že žádná další vhodná lokalita není,“ pokračoval Dobrozemský.
O zatoulané nebo opuštěné psy se ale město postará. Do roku
2027 má smlouvu s Kopřivnicí, která Novému Jičínu poskytuje kotce
ve svém útulku a péči o zvířata. Roční náklady činí asi 280 tisíc korun.
Marie Machková, tisková mluvčí

Beseda i vernisáž na radnici
Besedu na téma Postavení rodiny dítěte s dětskou mozkovou
obrnou a dalšími neurologickými onemocněními v dnešní společnosti uspořádá město Nový Jičín ve čtvrtek 7. března ve
13:00 h v aule radnice na Masarykově náměstí 1. Součástí akce
bude vernisáž fotografií rodin s postiženými dětmi, jejichž autorem
je sociolog a fotograf Jindřich Štreit.

Po jitrnicích se zaprášilo

Návštěvníkům masopustního jarmarku, který proběhl 15. února
na Masarykově náměstí, nejvíce chutnala jitrnice z opavského
řeznictví Bivoj. V anonymním hodnocení pro ni hlasovalo 89 ze
241 amatérských degustátorů. Vítěz získal keramickou mísu ve
tvaru jitrnice. Odměnu v podobě masných výrobků si odnesli také
čtyři vylosovaní hodnotitelé. „Čtyři řeznictví dodala k ochutnávce
celkem 10 kilogramů jitrnic. Soutěž jsme ale museli předčasně
ukončit, protože došel jeden ze vzorků. Zbylé jitrnice mohla veřejnost sníst bez možnosti hlasování,“ řekla vedoucí pořádajícího
Návštěvnického centra Radka Bobková, jež na snímku předává
keramickou jitrnici zástupkyni vítězného řeznictví Martině Růžičkové.
Text a foto: Marie Machková

Město a kraj jednaly o společných tématech
O důležitých tématech jednali představitelé zdejší radnice se zástupci
vedení Moravskoslezského kraje. Hejtman Ivo Vondrák a jeho náměstci
Jakub Unucka a Jiří Navrátil přijeli do našeho města na pozvání starosty
Stanislava Kopeckého.
„Kraj má ve městě budovy a komunikace, pojí nás smluvní vztahy
například na průmyslovou zónu či dům sester, dotace na sport nebo
sociální služby. Chtěli jsme znát názor jeho vedení na některé naše
záměry,“ objasnil smysl setkání místostarosta Václav Dobrozemský.
Obě strany se dohodly, že společně vybudují kruhový objezd na křižovatce ulic K Nemocnici, Generála Hlaďo a 28. října. „Město by zajistilo
projekt a následnou úpravu chodníků, zatímco stavbu by měla na
starost krajská Správa silnic,“ řekl starosta.
V Novém Jičíně také vznikne nová služba pro lidi v důchodovém
věku, takzvaný Senior Point. Provoz kontaktního místa technicky
i finančně zajistí kraj. Dalším sociálním tématem byla přestavba domu
sester. Kraj věnoval budovu městu bezplatně s tím, že ji přestaví na
dům sociálních služeb.
„Aktuálně nejsou žádné dotace, které by nám s rekonstrukcí pomohly.
Požádali jsme proto vedení kraje, aby zvážilo možnost změny využití
stavby. Chtěli bychom zde vybudovat malometrážní a startovací byty,“
prozradil starosta. V případě takzvané „silnice nikoho“ mezi Novým
Jičínem a Rybí kraj přislíbil, že ji převezme spolu s částí navazující Hřbitovní ulice a přilehlé ulice Příčné. „My bychom si na oplátku měli vzít
do péče několik kilometrů krajských silnic. Které by to byly, bude předmětem dalších jednání,“ konstatoval Kopecký.
Místostarosta Ondřej Syrovátka požádal náměstka pro dopravu
Jakuba Unucku, aby radnici pomohl zajistit dopravní spojení mezi

Novojičínský zpravodaj

Novým Jičínem a vlakovým nádražím v Hranicích na Moravě, kde by
autobusy navazovaly na vlaky do a z Prahy. „Městu by to pomohlo
kompenzovat horší dostupnost hlavní rychlíkové trati. Autobusy by
navíc mohly pokračovat do Příbora a Kopřivnice a zajistit tak lepší
a rychlejší spojení i s těmito městy,“ doplnil místostarosta.
Hejtman byl s výsledky jednání spokojen. „Je důležité setkávat se
s vedeními obcí, neboť ty tvoří náš kraj. Musíme znát jejich potřeby,
stejně jako my jim chceme sdělit, jaké jsou naše plány rozvoje celého
kraje,“ uvědomuje si Ivo Vondrák.
Marie Machková, tisková mluvčí

Hejtman Ivo Vondrák se podepisuje do pamětní knihy města.
Foto: Marie Machková
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Mladí zastupitelé na radnici

Chtějí pracovat pro občany

Členové místního zastupitelstva dětí a mládeže představili na radnici svou činnost a plány. Jedenáct mladých lidí, zastupujících základní a střední školy z našeho města, pracuje při Středisku volného
času Fokus. Proto nejen za sebe, ale i za své spolužáky se vedení
radnice ptali na hlavní investice z městského rozpočtu, osud Hückelových vil, kamenného divadla, ale i na možnosti brigád pro studenty či jejich účasti v odborných komisích.
„Práce, kterou žáci a studenti odvádějí ve školách, je záslužná.
Největší hodnotu vidím v tom, že jsou schopni udělat něco pro druhé
– pro kamarády, seniory a další veřejnost. A ještě u toho dokáží sjednocovat generace,“ řekl starosta Stanislav Kopecký.
Členové zastupitelstva dětí a mládeže prostřednictvím samospráv
ve školách připravují akce pro své kamarády a zprostředkovávají
dialog mezi žáky a pedagogy. Řeší problémy s obědy, pořádají soutěže a hry, ptají se spolužáků, co by chtěli změnit.
Na některé aktivity získali dotaci z projektu Mládež v kraji, financovaného Ministerstvem školství ČR a naším městem. Letos chtějí
připravit food festival zaměřený na kávu a dezerty. „Navštívili bychom
i domy pro seniory a umožnili lidem, kteří se nebudou moci akce
zúčastnit, aby si také mohli popovídat u kávy a zákusku,“ plánuje
předsedkyně zastupitelstva dětí a mládeže Kristýna Vodáková.
Marie Machková, tisková mluvčí

Již dvakrát se sešel nově jmenovaný jedenáctičlenný osadní výbor
místní části Loučka. Na lednové ustavující schůzi její předseda konstatoval, že jako dosud by osadní výbor měl na pravidelných schůzích
projednávat především připomínky občanů a jejich požadavky či
návrhy na zlepšení života v Loučce a předkládat je příslušným odborům městského úřadu k řešení. Mimo to by ve spolupráci s místním
spolkem chovatelů a Jednotou Orel měl zajišťovat kulturně-společenské a další akce ze schválené dotace od města na rok 2019.
Na únorovém jednání osadní výbor na žádost vedení města projednal a schválil návrh investičních akcí v Loučce v tomto a výhledově
i v dalším volebním období. Návrh letos předpokládá dlouho požadovanou výstavbu chodníkového tělesa od zemědělského družstva
po ulici Na Drážkách a v příštím roce vybudování vodovodního řadu
do oblasti Kolonie v Císařské ulici.
Jaroslav Kotas, předseda osadního výboru

Měsíc čtenářů v knihovně
Bohatý kulturní a vzdělávací program připravila městská knihovna
u příležitosti celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Těšit se můžete
na besedy se spisovateli, cestopisná vyprávění i přednášku o základních informacích o paměti. Jejich přehled najdete v programu Městského kulturního střediska na straně …
Kromě toho pro vás knihovníci připravili následující akce:
Od 1. do 8. března – Bezplatná registrace nových čtenářů na
jeden rok a čtenářská amnestie spočívající v prominutí poplatků
za upomínky.
Od 11. do 15. března, denně od 9:00 do 12.00 h – Práce s internetem (kurz počítačové gramotnosti s Reném Lossmannem – individuální konzultační hodina. Rezervaci na konkrétní dobu si zajistěte
předem buď osobně v oddělení pro dospělé čtenáře, nebo na tel.
556 709 840).
Od 11. do 15. března – Burza knih (pro širší veřejnost – nabídka
beletrie i naučné literatury, vyřazené z fondu městské knihovny, za
nízké ceny).
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Solí budou napříště šetřit
Společné selfíčko se starostou města.

Foto: Marie Machková

Víte, kolik máte exekucí?
Dluhy se stávají běžnou součástí života mnoha lidí. Problém
nastává, když své závazky přestanete splácet nebo je nesplácíte
včas. Dluh narůstá o úroky a často dochází k jeho soudnímu vymáhání a následné exekuci. Není výjimkou, že člověk má exekucí
několik a postupně o nich ztrácí přehled. V takové situaci může
pomoci výpis z centrální evidence exekucí. Získat ho můžete
v pobočkách České pošty. Poplatek za jednu stranu výpisu činí
50 korun.
Z výpisu lze zjistit, o jaký dluh se jedná, kdo exekuci vede, kdy
byla nařízena, případně zda byla odložena či zastavena. Pro zjištění
počtu exekucí však stačí pouze základní výpis obsahující spisové
značky exekučních řízení. Bližší informace lze poté získat na webu
Exekutorské komory ČR a dotazem u konkrétního exekutora.
Se zjištěním exekučně vymáhaných závazků vám rádi pomohou
a možné dotazy zodpoví pracovníci Občanské poradny na detašovaném pracovišti v Novém Jičíně, Sokolovská 9 (budova za
čekárnou autobusového nádraží), tel. 556 709 403. Navštívit nás
můžete v úterý od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 h (celý
den pouze na objednávku), ve středu od 9:00 do 12:00 a od
13:00 do 17:00 h (celý den bez nutnosti objednání) a ve čtvrtek
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 h (celý den pouze na
objednávku).
Marie Mayerhofferová, vedoucí detašovaného pracoviště

4

Město letos obdrželo několik podnětů na nadměrné solení komunikací, především chodníků. Po konzultaci s Technickými službami
jsme zjistili, že kvůli závadě na jednom z posypových zařízení k tomu
v některých případech skutečně dochází. To může mít nepříznivý
vliv nejen na zeleň a podzemní vody, ale také na lidi a venčená zvířata.
S Technickými službami jsme se dohodli, že před příští sezonou
poruchové zařízení opraví a odbor životního prostředí navrhne komunikace, na nichž by mohl být posyp solí omezen nebo by se údržba
neprováděla vůbec.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Neplaťte zbytečné pokuty!
Zákon o silničním provozu kromě jiného zakazuje řidiči zastavit
a stát na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty ve
vzdálenosti kratší než 5 metrů před nimi. Vyjmenovává také vozidla,
pro něž takový zákaz neplatí, například vozy složek integrovaného
záchranného systému.
Cílem je zvýšit ochranu chodců, kteří vstupují na přechod a při střetu
s vozidlem jsou velmi zranitelní. Určená vzdálenost výrazně zvyšuje rozhled chodce i řidiče. Zvláště nebezpečné je stání nebo zastavení nákladních a dodávkových vozidel, přes která je výhled takřka nemožný.
Zdejší městská policie vnímá tento přestupek jako velmi závažný
a může za něj ve zkráceném řízení na místě vyměřit pokutu až
2 tisíce korun. Při nesouhlasu přestupce s řešením na místě následuje správní řízení. V něm se výše pokuty pohybuje od 1 500 do
2 500 korun, zároveň se ale zvyšuje o náklady na správní řízení.
Jiří Klein, ředitel městské policie

Novojičínský zpravodaj
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Portugalci na stáži

Prohlédněte si investice města
Radnice vytvořila prezentaci svých zásadních investičních
záměrů pro nadcházející léta. Veřejnost si ji může prohlédnout na
webových stránkách města. Prezentace nabízí aktuální pohled
i budoucí vizualizovanou podobu vybraných objektů včetně předpokládaných nákladů, harmonogramu prací a plánovaného účelu
stavby.
„Velmi dobře zpracovaný dokument jsme představili zastupitelům na lednovém semináři. Cítíme však i zájem občanů, aby o plánech města věděla také veřejnost. Proto jsme podklady k velkým
investičním akcím zveřejnili na internetových stránkách města,“
objasnil místostarosta Václav Dobrozemský.
Prezentace zahrnuje devět největších investičních projektů. Ze
započatých jsou to například revitalizace areálu bývalého letního
kina nebo vybudování kulturního domu z přístavby Hotelu Praha.
Mezi záměry ve fázi přípravy nebo zpracování projektové dokumentace patří dům bydlení a sociálních služeb, modernizace kotelen, příprava průmyslové zóny nebo rekonstrukce střechy zimního
stadionu.
Marie Machková, tisková mluvčí

Myslivci skládali zkoušky
Tříměsíční stáž zajistila Střední odborná škola Educa šesti studentům z portugalské střední odborné školy Ecola de Comércio
do Porto. Jejich působení v Educe a čtyřech novojičínských
základních školách je součástí programu Erasmus+. Studenti
během studijně-pracovního pobytu představují žákům Portugalsko a jeho kulturu, mluví se žáky o běžných tématech, pomáhají
učitelům v hodinách angličtiny, vykonávají asistentské práce
a poznávají naši zemi. Spolu s nimi přijeli dva pedagogové, kteří
se seznamují s naším vzdělávacím systémem a volnočasovými
aktivitami našich žáků. Ve volném čase si hosté užili prohlídku
města z věže radnice i expozic klobouků a generála Laudona.
Poprvé v životě viděli sníh, který si užili zvláště při výletu na Pustevny, kde obdivovali ledové sochy a novou Stezku Valašku a navázali přátelství s doprovázejícími studenty.
Text a foto: Šárka Nedělová

Chystají opravu kruháčů
Všech pět okružních křižovatek na hlavním průtahu naším městem se chystá opravit Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rekonstrukce
má začít ve druhé polovině března a trvat jeden měsíc. Dotkne se
kruhových objezdů na silnici 1/57 a vozovky v úseku od křižovatky
ulic Přemyslovců a Jeremenkova po křižovatku ulic Zborovská,
K. Kryla a Máchova. Práce si vyžádají úplné uzavření opravovaného
úseku.
Nejprve mají být uzavřeny okružní křižovatky 3, 4 a 5 – počítáno
od obchodního centra Tabačka. Tato etapa má trvat asi dva týdny.
Poté začne oprava kruhových objezdů 1 a 2. „Zhotovitel odfrézuje
živičný povrch a položí nový koberec. Objízdné trasy jsou navrženy
po přilehlých komunikacích,“ uvedl Petr Zdráhal z odboru majetku
a investic městského úřadu.
Tranzitní doprava vozidel o hmotnosti nad 7,5 tuny bude svedena
mimo Nový Jičín, přes Valašské Meziříčí, Lešnou a Hranice na
Moravě. „Zatím není jasné, jak bude řešena dopravní obslužnost
ve městě. Stavební firma ještě bude jednat s dopravci,“ dodal
Zdráhal.
V ulicích Přemyslovců a Sokolovská budou během rekonstrukce
zrušeny přechody pro chodce. „Požadujeme, aby zhotovitel zajistil
alespoň dvě místa pro bezpečné přecházení pěších,“ zdůraznil
starosta Stanislav Kopecký. Kontaktní osobou pro případné
dotazy je stavbyvedoucí Roman Slaný, tel. 604 226 441, e-mail
roman.slany@alpine.cz.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Dvě ženy byly pasovány do cechu mysliveckého.

Foto: Petr Černoch

Osmnáct adeptů na myslivce složilo 16. února v Žerotínském
zámku myslivecké zkoušky a získalo svůj první lovecký lístek. Dvě
ženy dokonce uspěly s vyznamenáním, a proto byly pasovány do
cechu mysliveckého.
Cesta k získání zelené kamizoly není vůbec jednoduchá. „Než
jsou uchazeči připuštěni ke zkouškám, musejí absolvovat minimálně
50 hodin teoretické výuky a absolvovat téměř roční praxi u mysliveckých spolků v celém okresu. Účastní se brigád, přikrmují zvěř,
staví myslivecká zařízení. Před závěrečnou ústní zkouškou ze sedmi
předmětů musejí během konzultací prokázat a zvládnout bezpečné
zacházení se zbraní a střelby,“ vysvětlil Miroslav Kloss z Okresního
mysliveckého spolku Nový Jičín.
Zkoušky jsou poměrně náročné. Budoucí myslivci musejí ovládat
dějiny lovectví, význam myslivosti, zvyky a mluvu, právní předpisy,
zoologii a biologii zvěře a spoustu dalších věcí. Ke zkouškám se
původně přihlásilo 28 uchazečů. „Jeden kurz předčasně ukončil, tři
odstoupili na vlastní žádost a dalších šest zkoušky nezvládlo z jednoho předmětu. Tito uchazeči budou moci využít opravný termín
v dubnu,“ doplnil Kloss.
Marie Machková, tisková mluvčí

5

Březen 2019

Za Školou budou rodinné domy

Učitelé a žáci zvou k návštěvě

Město připravuje území pro výstavbu rodinných domů. V lokalitě
Za Školou v místní části Žilina by měly vzniknout 23 stavební parcely o rozloze od šesti set až po dva tisíce čtverečních metrů.
„Probíhá zpracování projektové dokumentace na zasíťování parcel. Jakmile bude hotová, bude mít projektant dva měsíce na to,
aby zajistil vydání všech potřebných dokladů pro stavební řízení.
Po vydání stavebního povolení bude ještě nutné zhotovit realizační
dokumentace. Následovat bude výběrové řízení, z něhož vzejde
stavební firma, která projekt zrealizuje,“ uvedl Michal Hub z odboru
majetku a investic.
Pokud se neobjeví nečekané komplikace, zasíťování, jež spočívá
ve vybudování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a komunikace, by mělo začít na jaře příštího roku. Kolaudace
díla se předpokládá v závěru roku 2020. V letošním roce by měla
vzniknout rovněž studie budoucí podoby lokality Bocheta, za ulicí
Tolstého směrem k místní části Loučka, kde radnice plánuje přípravu dalších přibližně 25 stavebních parcel.
Marie Machková, tisková mluvčí

Dny otevřených dveří uspořádají zdejší školy:
• v Základní škole Tyršova lze v úterý 12. března od 8:00 do 11:00 h
nahlédnout do výuky ve třídách, od 14:30 do 17:00 h bude v učebnách přichystán program s ukázkami činností. K návštěvě pozve
škola také v úterý 19. března, kdy tady proběhne závěrečné
setkání s předškoláky a jejich rodiči nazvané Open Door, tentokrát
zaměřené na výuku angličtiny. Blíže na www.tyrska.cz.
• do Základní školy Komenského 68 se rodiče a děti mohou vypravit
v úterý 12. března od 14:30 do 17:30 h s tím, že od 10:00 do
12:00 h mohou kromě prohlídky školy nahlédnout i do výuky.
Podrobnosti na www.zsko68nj.cz.
• v Základní škole Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56, můžete
ve čtvrtek 14. března od 8:00 do 11:00 h nahlédnout do výuky
a prohlédnout si učebny, od 15:00 do 17:30 h budou pro budoucí
školáky připraveny veselé soutěžní úkoly, ukázky výuky angličtiny
s tablety, prezentace zájmových kroužků a další aktivity.
• učitelé a žáci Základní školy Jubilejní, pracoviště Jubilejní 3, zvou
veřejnost ve středu 20. března v 15:00 h na program Divadlo děti
dětem, spočívající ve dvou krátkých pohádkových představeních.
• Základní škola Dlouhá 54 pro žáky s mentálním postižením, případně s kombinovanými vadami včetně poruch autistického spektra, otevře dveře v úterý 26. března od 9:00 do 15:00 h. Zájemci
spatří výuku pod vedením speciálních pedagogů v menších třídních
kolektivech. Více informací na www.zsdlouha54nj.cz.

Do práce na kole – i letos
Naše město se popáté připojuje
k celorepublikové kampani Do práce na
kole. Letošní téma zní „Homo Cykliens“.
Blíží se doba cyklistická, a proto buďte
i vy Homo Cykliens a jezděte v květnu
do práce na kole! Přispějete ke zlepšení
životního prostředí a posílíte si svou
tělesnou kondici.
Informace a registraci najdete na www.dopracenakole.cz. Registrace do soutěže proběhne ve třech vlnách od 1. března do
30. dubna. Nejvýhodněji startovné pořídíte v první vlně, která potrvá
celý březen.
Kromě startovacího balíčku se soutěžním trikem a novým logem
soutěže se v květnu můžete těšit na podobné bonusy jako v minulých
letech. Další informace budou průběžně zveřejňovány také na webu
města, na facebookové skupině Do práce na kole – Nový Jičín a facebookové stránce cyklostezky Koleje.
Lenka Ondřejová, cyklokoordinátorka

Město Nový Jičín hledá

REFERENT(KU) PŘESTUPKŮ
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2019
Nabízíme:
• zaměstnanecké benefity,
• stravenky,
• pružnou pracovní dobu,
• možnost dalšího rozvoje.
Konkrétní informace najdete na:
www.novyjicin.cz – volná pracovní místa, výběrové řízení č. 5/2019

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Plesové boty a „chudá příbuzná“
Známe to všichni. Zimní sezona je pro mnohé sezonou
plesovou. Zvláště dámy by se na plesech rády ukázaly
ve věcech nových a nikoliv loňských. Oznámení
„kamarádky“, že vám loňské šaty a boty „zase“ velmi
sluší, se nemusí jevit zrovna jako upřímné. Prostě,
nová róba je potřebná a basta.
Podobně jsou na tom muži, kterým nezbývá než
vyhovět výtkám svých žen, aby si konečně koupili
nové boty a přestali vedle krásně oděné partnerky
vypadat jako „chudí příbuzní“. Jenže taková koupě
není žádná levná záležitost. O to více může naši radost
pokazit vada, která by se na zakoupených věcech projevila.
Ve své praxi jsem se setkal s případem, kdy paní Alena reklamovala plesové boty na podpatku s tím, že jí na špičce hned po
prvním plese popraskaly. Kupovala je v renomovaném obchodě
s očekáváním kvality. Obchod se po dlouhých třiceti dnech vyjádřil,
že reklamaci neuznává, jelikož boty byly nošeny v rozporu s podmínkami k užití. Při koupi totiž prodejce vložil paní Aleně do krabice
s botami leták, kde bylo uvedeno, že tyto boty neslouží k venkovnímu
užití. Vada byla údajně způsobena vlhkem a nepřiměřenou chůzí po
sněhu. Co v takovém případě dělat?
Zjednodušeně řečeno, zákon chrání spotřebitele tak, aby nebyl
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na svých právech zkrácen, a jasně stanoví, že pokud nahlásíte vadu u věci (v tomto případě u bot) do 6 měsíců ode
dne koupě, má se zato, že věc byla vadná už v době
koupě. To, že obuv nebyla použita ve sněhu, není
třeba ani prokazovat. To musí prokázat prodávající.
V tomto případě nezbylo, než prodejci vyvrátit
jeho názor a sepsat výzvu k vrácení peněz. Prodejce
nakonec reklamaci rozumně uznal a kupní cenu vrátil. Proto neztrácejte po prvním neúspěchu naději
a trvejte na svých právech!
Po dobu vyřizování reklamace byla ubohá paní Alena
odkázána na své staré ochozené lodičky. A její manžel?
Ten se mohl právem cítit poškozeně, že má vedle sebe „chudou
příbuznou“.
Tomáš Panáček
Autor je advokát z Novojičínska, který v našem kraji řeší množství
případů a poskytuje služby bezplatné právní poradny občanům
Nového Jičína. Hájí mimo jiné zájmy lidí, kteří často ne vlastní
vinou naletí nekalým obchodníkům a kriminálním živlům. V pravidelných fejetonech bude vás, čtenáře Novojičínského zpravodaje, seznamovat s příběhy, v nichž nebude chybět rada, jak se
podobným situacím vyhnout anebo z nich vyjít s čistým štítem.
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Bavili se malí i velcí

Taneční vstup do nového roku připravila 25. ledna pro žáky
i rodiče družina Základní školy Komenského 66. Dětský karneval
v sále společnosti Varroc patřil tanci a soutěžím, o všeobecné
veselí a hudební doprovod se staral klaun Hopsalín. Sál byl plný
do posledního místečka a všechny děti odcházely s úsměvem
a malým dárkem. Pro rodiče, učitele i přátele školy uspořádala
školní družina v sále Střediska volného času Fokus Džínový bál,
který 9. února nejen v rytmu diska roztančila kapela Krystal. Výborná
hudba, zábavný program, chutné občerstvení i bohatá tombola
přispěly ke skvělé a uvolněné atmosféře, kterou si užili všichni plesoví hosté, zároveň natěšeni na příští školní plesovou sezonu.
Text a foto: Základní škola Komenského 66

O zákulisí Valašské rally
O přípravách 38. Kowax Valašské rally ValMez 2019, která se uskuteční od 29. do 31. března, přijeli do Kojetína na pozvání osadního
výboru besedovat členové pořadatelského týmu v čele s vedoucím
Jaromírem Tomaštíkem.
Posluchačům poodhalili zákulisí akce, která je poprvé zařazena
do seriálu European Rally Trophy – Central. Součástí besedy byla
videoprojekce záznamu pořízeného na trati ze soutěžního auta
a sestřih záběrů z loňského ročníku. Diváci tak získali představu
o potřebných schopnostech jezdců a spolujezdců a o jejich umění
vyhodnocovat různé situace.
Dověděli se také, že kromě výběru tratě a sestavení itineráře je
nutné splnit přísné bezpečnostní předpisy, protože bezpečnost jezdců,
diváků a obyvatel v závodem dotčeném území je na prvním místě.
Výsledkem týmové práce byla v předchozích letech podle našich zkušeností dobře organizovaná akce. Věříme, že stejně tomu bude i letos.
Lenka Zrníková

Byli jste u toho?
Městské kulturní středisko žádá občany o zaslání fotografií
a videí pořízených během návštěvy prezidenta Václava Havla
v našem městě 25. srpna 1999 a z listopadových událostí roku
1989, rovněž v Novém Jičíně. Posílat je můžete do 15. září na
e-mail dendisova@mksnj.cz nebo fyzicky na podatelnu městského
kulturního střediska ve Staré poště, Masarykovo náměstí 20.
Fotografie a videa je třeba označit jménem a příjmením autora,
aby v případě použití mohly být zveřejněny.

Posluchači se dověděli zajímavosti ze zákulisí rally.

Foto: Lumír Zrník

V němčině? Na výbornou!
Dvě první místa obsadili žáci Základní školy Komenského 68
v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce. Z vítězství
ve svých kategoriích se radovali sedmačka Klára Poláková a osmák
Jiří Nehasil, který postoupil do krajského kola.
Bohdana Bartošová

Lesní lávku smetl padající jasan
Můstek přes Pstruží potok v údolí na jih od kopce Puntík, který členové Klubu rodáků za podpory města zbudovali před necelými dvěma
roky, už dvakrát atakovaly padající stromy. Jeho poškození i náročné
úpravy zdevastovaného okolí se díky obětavcům podařilo vyřešit.
V únoru ale přišla další nečekaná rána. Vichrem sražený mohutný
jasan můstek zcela zničil, jak dokládá snímek vpravo. Zjevnou příčinou
pádu velkého počtu jasanů nebyl pouze nápor větru, ale též choroba
napadající poslední dobou tyto, u nás poměrně rozšířené listnáče.

Novojičínský zpravodaj

Neradostné konstatování nechť je výzvou k obezřetnosti pro ty, kteří
milují procházky lesem. Měli bychom se určitě vyvarovat návštěvy
lesa za silného větru! Klub rodáků a přátel Nového Jičína je odhodlán
lesní můstek, který je součástí oblíbené studánkové trasy, za pomoci
odboru životního prostředí městského úřadu co nejdříve obnovit.
Vyzýváme proto ochotné milovníky přírody o pomoc – kontaktní tel.
737 424 215 nebo e-mail pavelwessely@tiscali.cz.
Text a foto: Pavel Wessely
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Maškary v Bludovicích

Dva maškarní bály proběhly v restauraci Boss v Bludovicích.
Desátého února uspořádal osadní výbor ve spolupráci s městem
dětský „maškarák“, na kterém se o zábavu postarala oblíbená
agentura Bianca. Zúčastnilo se 26 dětí, z nichž každé vyhrálo
v tombole dárek. Přes 50 lidí se sešlo 16. února na maškarním
bále pro dospělé. Součástí programu byla bohatá tombola a vyhlášení nejlepších masek. První cenou bylo živé jehně. Na snímku
druhá nejlepší maska s místostarostou Václavem Dobrozemským
jako soudcem.
Text: Petr Brandejs, foto: Kateřina Hajná

Škola plná technologií
Moderní technologie využívají ve výuce učitelé a žáci Základní
školy Komenského 68. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem
a interaktivní tabulí, dvě počítačové učebny slouží k výuce cizích
jazyků a informatiky, běžné jsou i tablety a notebooky. Celá škola je
pokryta Wi-Fi signálem.
Již na prvním stupni se žáci seznamují s programováním. Tvoří
vlastní hry, starší ročníky využívají takzvané ozoboty – malé roboty,
jež u nich rozvíjejí logické a tvořivé myšlení. Své dovednosti uplatňují
při práci s Lego roboty, které nejprve sestaví a následně programují.
Žáci se zapojují do celosvětových akcí Hour of Code, Mystery
Skype nebo komunikují se žáky a školami z celého světa, aby si
vyměnili své zkušenosti. Jen letos takto navštívili národní park Joshua
Tree v Kalifornii, školy v Gruzii a na Slovensku. Zároveň si procvičují
své znalosti angličtiny.
Vlasta Foltová, učitelka

Na Svinec za soumraku
Tři desítky nadšenců se 16. února vydaly na druhý ročník večerního výstupu na Svinec, který pořádal místní Klub českých turistů,
odbor Turisti. Trasa začínala u altánku ve Smetanových sadech
a vedla přes Bludovice kolem Palackého potoku k vodní nádrži
Čerťák a dále do Kojetína. Odtud je to co by kamenem dohodil
ke kamennému kříži na vrcholu Svince. Tam jsme dorazili za soumraku a vychutnávali si výhledy na Hostýnské vrchy a Jeseníky.
Výstup jsme zakončili v lyžařské chatě na Svinci. Do Nového
Jičína jsme sestupovali už za tmy, a proto jsme využili čelovky
a svítilny.
Text: Vlasta Čejková, foto: Ivan Čejka

Moderní technologie jsou „in“.

Foto: Svatava Hajdová

Slavnost kouzel a kostýmů

Poznejte vodní nádrže!
Voda pro všechny – takové bude téma letošního Světového dne
vody, který připadne na 22. března. Cílem je upozornit, že ne všichni
lidé mají dostatek kvalitní pitné vody.
Většinu našeho města zásobuje veřejný vodovod, pouze v některých okrajových částech jsou lidé odkázáni na vodu z domovních
studní. Pitná voda pochází z velké části z Ostravského oblastního
vodovodu, napojeného na dva nezávislé zdroje – vodárenské nádrže
Kružberk a Šance. Výjimkou je Straník, kde využívají místní zdroje
podzemní vody.
U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Odry v sobotu
23. března Den otevřených dveří na obou vodních nádržích zásobujících Nový Jičín. Bližší informace na www.pod.cz.
Martin Petrusek, odbor životního prostředí
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Páté dětské slavnosti uspořádalo 10. února Rodinné centrum
Mozaika. Pro děti i rodiče byl připraven bohatý program. Na
začátku nás čekalo vystoupení kouzelnice Radany, poté následovala velká promenáda všech nádherných masek na pódiu.
Nechyběly tanečky, čarodějné soutěže a hry pro malé i velké.
O občerstvení se postarali dva „supertátové“ v převleku. Na
závěr proběhlo vyhodnocení soutěže o rodinný kostým. Blahopřejeme vítězné rodince Klaunů! Poděkování a gratulace patří
také ostatním rodičům v kostýmu, kteří se do soutěže zapojili.
Text a foto: Zuzana Rosová
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Kattauerovo muzeum
Letos si připomeneme 130. výročí slavnostního otevření expozic Městského muzea v Novém Jičíně, jehož přímým pokračovatelem je současné Muzeum Novojičínska. První místní muzeum
však bylo mnohem starší, jeho počátek lze vystopovat před
170 lety. Pojmenováno bylo podle svého zakladatele Wilhelma
Kattauera.
Dar pana nadlesního
Dne 24. listopadu 1796
se v Novém Jičíně do
rodiny šenkovního měšťana a poštmistra Johanna Kattauera a jeho druhé
manželky Antonie rozené
Walthauser narodil osmý
syn, který dostal jméno
Wilhelm Franz. Po studiích působil jako lesník,
později zastával post
nadlesního ve Fulneku.
Roku 1822 se v Novém
Jičíně oženil s Josephou
Zimmer, která ale v roce
1847 zemřela. O dva roky
později pojal ve Fulneku
za svou choť Theresii
Blaschke. Podle časopisu Die Biene byl Wilhelm
Kattauer, nadlesní ve Fulneku, 14. února 1861
Wilhelm Kattauer
jmenován za zásluhy
Foto: Muzeum Novojičínska
čestným občanem našeho města a tehdejší starosta Adolf Kamprath mu ve Fulneku předal
čestný diplom.
Během svého působení na fulneckém panství Wilhelm Kattauer
shromáždil rozsáhlý soubor sbírek. Patřila do něj kolekce vzorků
různých druhů dřevin, mineralogická a ornitologická sbírka, kolekce
preparovaných savců a měkkýšů a další předměty. Tyto sbírky
patrně již v roce 1849 věnoval Novému Jičínu k výuce ve školách.
Vytvořil tím základ budoucího školního muzea. Oficiální pojmenování Kattauerovo muzeum je však poprvé uvedeno 14. února
1861. Toto školní muzeum bylo následovníkem podobných institucí, které vznikly již dříve v Těšíně (1802), Opavě (1814) a dalších
městech.

Od kolibříků po tisky
Co Kattauerova sbírka obsahovala? Kupříkladu exponáty kolibříků,
krokodýla, mořského ježka, opice a žraloka, dále mořské korály
a mušle, knihy o včelařství, keramiku z Kopřivnice, tisky římských
klasiků od J. N. Enderse, železářské výrobky od G. Dorazila, preparované mořské houby a řasy, hodiny, visací lampy a další.
O pár let později v roce 1865 bylo muzeum zpřístupněno široké
veřejnosti. Otevírací dobu mělo v neděli a ve svátky od 14 do 16 hodin.
Po smrti kustoda Wilhelma Kattauera v roce 1866 muzeum pozvolna
ukončilo svoji činnost. Sbírky byly přeneseny do několika institucí
a zčásti se měly stát základem nového městského muzea. Konec
působení prvního novojičínského muzea je spojen s letopočtem 1875.
Až v roce 1887 vzniká Městské muzeum v Novém Jičíně, které bylo
slavnostně otevřeno veřejnosti v prosinci 1889.
A kde jsou sbírky z Kattauerova muzea dnes? Část z nich je součástí
geologických, paleontologických a několika dalších podsbírek Muzea
Novojičínska. Původní sbírkové exponáty Wilhelma Kattauera jsou
vystaveny ve vitrínách a skříních na chodbách novojičínského gymnázia, které se stalo dědicem velké části kolekce Kattauerova muzea.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Opice pocházející ze sbírky Kattauerova muzea. Foto: Radek Polách

Radnice v době, kdy se v ní nacházelo Kattauerovo muzeum.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Ve sbírce nechyběl ani exponát krokodýla.

Foto: Radek Polách
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Pečeť obce Straníku
Co je to vlastně pečeť a čemu sloužila? V odborné literatuře snadno
zjistíme, že pečeť je velmi starý lidský vynález. Její objevení se stalo
dokladem vítězství právního řádu nad bezprávím. Sloužila totiž zejména k potvrzení právoplatnosti dokumentů, ve středověku především listin.
Výsada mocných
Pečetí a právem pečetit disponovali především panovník, církev,
feudálové, města – řečeno velmi obecně a ve zkratce. V komunální
sfragistice, jak se věda o zkoumání pečetí jmenuje, známe především
městské pečeti. Vesnice pečetí disponovaly mnohem později, i když
na Moravě známe z konce 15. století první privilegia na pečeť i pro
vesnice. Naproti tomu v Čechách se podobná potřeba v té době neprojevila, respektive známe ji až ze století sedmnáctého. S nárůstem
užívání pečetí vesnicemi na Moravě se setkáváme v 18. století při projednávání katastru, kde bylo na rozdíl od Čech nutno připojit vesnickou
pečeť. Proto se v případě moravských vesnických pečetí tak často
setkáváme s letopočtem 1749. Pořizování typáře pečeti a schvalování
obrazové a nápisové náplně příslušelo vrchnostenským úřadům.
Poctivá obec
Počátky Straníku klademe do první poloviny 13. století, vznikl na
vymýcené lesní půdě. V písemných pramenech v letech 1408–1412
nacházíme mana Lítka či Lídka ze Straníka s chotí Zdeňkou, kterého
roku 1433 ve své závěti vzpomíná Jan Kravař. Z nejstaršího období

pečeť Straníku neznáme a se vší určitostí jí nedisponoval. Patří tedy
k vesnicím, o jejichž pečeti víme
právě k roku 1749.
V případě Straníku se jednalo o pečeť červenou. Na
obecním pečetidle byl zobrazen listnatý strom provázený na každé straně čtyřmi
rozetkami s nápisem Poctivá obec Straník. Obyvatelé
vsi si své pečeti velmi považovali i v následujících staletích.
V roce 1949, dvě stě let od jejího
udělení, si historickou událost připomněli oslavou. Zúčastnil se jí i Tonak Nový Jičín, národní podnik, který
převzal nad obcí patronát. Slavnost proběhla v zahradě pana Kyselého, při této příležitosti místní ochotníci sehráli také divadelní představení.
Podobně se v roce 1999 oslavovalo 250. výročí. Obyvatelé si v té
souvislosti vždy připomínali i historii obce, v novější době výročí jednotlivých spolků. Možnost používat pečeti patřila k významným
počinům středověké a novověké společnosti, a proto si Straník tuto
výsadu právem připomíná.
Karel Chobot, Státní okresní archiv

Dějiny psané kolejemi
Železnice spojila naše město se světem mnohem později než jiná
okolní města a obce. Kupříkladu do nedalekého Suchdolu nad Odrou
dorazil první parní vlak po takzvané Severní dráze císaře Ferdinanda
mezi Přerovem a Bohumínem již 1. května 1847 přesto, že původně
měla trať vést přes Nový Jičín.
Až nový zákon o stavbě lokálních drah z roku 1879 umožnil stavbu
železničního spojení uskutečnit. Císař František Josef I. vydal 7. září
1880 koncesní listinu a 19. prosince téhož roku byl slavnostně zahájen
provoz na železniční trati z Nového Jičína do Suchdolu nad Odrou,
jejíž součástí bylo nové nádraží Nový Jičín-město. Trať byla do roku
1946 privátní, poté byla znárodněna. Železniční spojení je v provozu
dodnes.
V zájmu prosperity
Císařská a královská privátní Severní dráha císaře Ferdinanda se
postupně rozšiřovala o další propojovací úseky. Poptávka po železničním spojení v Novém Jičíně stále rostla, zvláště při ekonomickém
rozkvětu věhlasné kloboučnické firmy Johann Hückel´s Söhne.
Továrna získala ve druhé třetině 19. století nová zámořská odbytiště

Nakládka zboží z továrny Johann Hückel’s Söhne do vagonových souprav.
Foto: Muzeum Novojičínska
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v Americe a Asii. Přidaly se i další požadavky podnikatelských elit
Nového Jičína.
Nejen pro tyto zájmy, podporující hospodářský růst města, měla
být brzy využita nově vystavěná železniční trasa spojující Kojetín
a Těšín, pro kterou byla v roce 1886 vydána koncese ke stavbě a provozu. Tento úsek Severní dráhy císaře Ferdinanda obdržel v březnu
1888 další koncesi pro novou odbočku do Nového Jičína. Železniční
spojení bylo zahájeno 1. června 1889 v úseku dlouhém 10,157 kilometru. Na trati byla povolena nejvyšší rychlost 50 kilometrů za hodinu.
Maximální náklon dosahoval 18 promile, rozchod železničních kolejí
byl 1 435 milimetrů.
Vzestup a pád
Z nádražní stanice nazvané Severní, později Nový Jičín-horní nádraží, projížděl parní vlak nejprve kolem kloboučnické továrny Johann
Hückel´s Söhne, nyní Tonak, a po prvním železničním přejezdu míjel
po pravé straně vilu Kinských. Před válkou ji užíval majitel zámku
Lešná u Valašského Meziříčí Bedřich hrabě Kinský, který si ji pronajal
pro své děti, studující tehdy na novojičínském gymnáziu.
Na hranici katastru Nového Jičína se trasa železnice protínala
s místem spojeným s legendou o loupežnickém domku z 18. století.
Cesta vlakem pokračovala dál přes Bludovice kolem kaple svatého
Michala a budovy starého fojtství. Na samotném konci Bludovic
byla ve druhé polovině 20. století na trať napojena nákladní vlečka
do nedalekého vojenského opravárenského závodu.
Železnice pokračovala dál malebnou krajinou Domorackých lesů
až do Hodslavic, kudy vedla a stále vede neelektrifikovaná železniční
trasa z Kojetína do Těšína. Trať byla postupně vybavena malými
zastávkami v Bludovicích, Hodslavicích a Mořkově, jež po celé
20. století sloužily k místní přepravě cestujících za prací a na výlety.
Provoz železničního spojení mezi stanicemi Nový Jičín-horní nádraží a Hodslavice-Hostašovice, jak zněly jejich novodobé názvy, byl
využíván až do roku 2009. V červnu toho roku zasáhly velkou část
tratě ničivé záplavy, které ji silně poškodily. V té době však již byla
na státním seznamu tratí, na kterých měl být železniční provoz zastaven. Nakonec celá původní železniční trať našla nové využití jako
cyklistická trasa z Nového Jičína, která v současné podobě z velké
části kopíruje původní historickou železniční trať.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Neděle 3. března v 16:00 h • Vladimír Čort: O LÍNÝCH STRAŠIDLECH • Veselý pohádkový muzikál. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 4. března v 19:00 h • István Örkény: KOČIČÍ HRA •
Režie: Tereza Karpianus. Hrají: Pavla Tomicová/Jitka Smutná, Zora
Valchařová Poulová, Petra Výtvarová Krausová, Jan Bílek, Martina
Nováková a další. Předplatné skupiny A.
■ Úterý 5. března v 18:00 h • VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
SPORTOVCŮ MĚSTA A OKRESU NOVÝ JIČÍN • Vstupenky jsou
distribuovány prostřednictvím sportovních klubů.
■ Úterý 12. března v 19:00 h • malý sál • TRIO NÉTÉ • Ďusi Burmeč,
Petra Galasová, Vlastimil Flajšingr – všichni kytara. Kruh přátel hudby.
■ Středa 13. března v 19:00 h • Patrik Hartl: HVĚZDA • Vyprodáno.
■ Čtvrtek 14. března v 19:00 h • THE LOSER (S) • Divadelní tanečně-akrobatická podívaná. Scénář, režie a choreografie: Jarek Cemerek. Akrobatické sestavy: Petr Horníček. Náhradní titul za představení
Walls & handbags. Předplatné skupiny P.
■ Pondělí 18. března v 18:00 h • Bruno Druart: PARFÉM V PODEZŘENÍ • Režie: Jakub Nvota. Hrají: Valérie Zawadská, Jana Švandová, Simona Postlerová, Vanda Károlyi/Jitka Smutná, Romana
Goščíková, Lukáš Malínek, Lukáš Burian. Náhradní titul za představení Můj nejlepší přítel. Předplatné skupiny S.
■ Pátek 22. března v 19:00 h • Ester KOČIČKOVÁ & MOODY
CAT BAND • Jazzové standardy nestandardně (a česky). Koncert
za oponou.
■ Neděle 24. března v 16:00 h • malý sál • František Hrubín: ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK • Předplatné Rolnička.
■ Pondělí 25. března v 19:00 h • John Fiske: TITANIC • Režie:
Jakub Nvota. Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka. Náhradní termín
za zrušené představení 6. 12.
■ Úterý 26. března v 19:00 h • Fabrice Roger-Lacan: CRAVATE
CLUB • Režie: Zdeněk Dušek. Hrají: Miroslav Etzler, Martin Pechlát.
Předplatné skupiny B.
■ Středa 27. března v 19:00 h • PUELLAE ET PUERI A HOSTÉ •
Tradiční jarní koncert středoškolského smíšeného sboru a hostů –
smyčcového kvintetu Cordes di Gioia a Sextetu+ .
■ Sobota 30. března (původní termín v pátek 29. března) v 19:00 h
• František Hrubín – Michal Hrůza: KRÁSKA A ZVÍŘE (muzikál)
• Předplatné skupiny A.
Připravujeme
■ Pondělí 1. dubna v 19:00 h • Stanislav Štepka: BESAME MUCHO
ALEBO ČO SA SKRÝVA V KUFRI (A V NÁS) • Režie: Ondrej Spišák.
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Simona Miháliková,
Natália Puklušová/Marta Maťová, Andrea Martvoňová/Michaela Szöcsová a další. Předplatné skupiny D.
■ Pondělí 8. dubna v 19:00 h • Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE
• Režie: Zdeněk Kaloč. Hraje: Simona Stašová.
■ Středa 10. dubna v 19:00 h • JANEK LEDECKÝ – AKUSTICKÉ
TURNÉ 2019
■ Pátek 12. dubna v 18:00 h • JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA • E. H. Grieg: Koncert pro klavír a orchestr, P. I. Čajkovskij:
Symfonie č. 6 „Patetická“. Kruh přátel hudby.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? • Pátek 1. března v 17:30 h
• Středa 6. března ve 20:00 h • Komedie, 98 min., dabing, nevhodný
do 12 let.
■ ŽENY V BĚHU • Pátek 1. března/středa 13. března/sobota
16. března/neděle 24. března/pondělí 25. března ve 20:00 h •
Pondělí 4. března/středa 20. března v 17:30 h • Česká komedie,
93 min., přístupný.
■ LEGO® PŘÍBĚH 2 • Sobota 2. března/neděle 10. března v 17:30 h
• Animovaná rodinná komedie, 107 min., dabing, přístupný.
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■ VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 • Sobota 2. března/neděle 3. března
ve 20:00 h • Horor, mysteriozní, 100 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ JAK VYCVIČIT DRAKA 3 • Neděle 3. března/neděle 17. března
v 17:30 h • Neděle 31. března v 15:30 h • Animovaná rodinná komedie, dobrodružný, 104 min., dabing, přístupný.
■ COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ • Pondělí 4. března ve 20:00 h •
Drama, historický, životopisný, 111 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ ÚHOŘI MAJÍ NABITO • Úterý 5. března v 17:30 h • Česká komedie, 101 min., nevhodný do 12 let.
■ BOHEMIAN RHAPSODY • Úterý 5. března/neděle 17. března/sobota 23. března ve 20:00 h • Pondělí 11. března v 17:00 h •
Životopisný, hudební, 130 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ ALITA: BOJOVÝ ANDĚL • Středa 6. března v 17:00 h 3D dabing
• Akční, dobrodružný, romantický, 122 min., přístupný.
■ LÉTO S GENTLEMANEM • Čtvrtek 7. března v 17:30 h • Komedie, romantický, 98 min. česky, přístupný.
■ CAPTAIN MARVEL • Čtvrtek 7. března/sobota 9. března ve
20:00 h, středa 13. března v 17:00 h 2D dabing • Pátek 8. března
ve 20:00 h, úterý 19. března v 17:00 h 2D titulky • Pátek 8. března
v 17:00 h, čtvrtek 14. března ve 20:00 h 3D dabing • Akční, dobrodružný, sci-fi 128 min., nevhodný do 12 let.
■ PSÍ VELIČENSTVO • Sobota 9. března v 17:30 h • Neděle
10. března v 15:30 h • Animovaný, 93 min., dabing, přístupný.
■ ZELENÁ KNIHA • Neděle 10. března/pondělí 11. března/úterý
12. března/pondělí 18. března ve 20:00 h • Pátek 15. března
v 17:00 h • Drama, komedie, road movie, 130 min., titulky, nevhodný
do 12 let.
■ SOBIBOR • Úterý 12. března v 17:00 h • Válečný, drama, 110 min.,
titulky, přístupný od 15 let.
■ SKLENĚNÝ POKOJ • Čtvrtek 14. března/pondělí 18. března
v 17:30 h • Pátek 15. března ve 20:00 h • Drama, 104 min., česky,
nevhodný do 12 let.
■ KOUZELNÝ PARK • Sobota 16. března v 17:30 h • Neděle
17. března v 15:30 h • Animovaný, dobrodružný, komedie, 85 min.,
dabing, přístupný.
■ JIŽNÍ VÍTR • Úterý 19. března ve 20:00 h • Krimi, thriller, 130 min.,
titulky, přístupný od 15 let.
■ KAFARNAUM • Středa 20. března/úterý 26. března ve 20:00 h
• Drama, 120 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ CHANTAL POULLAIN • Čtvrtek 21. března v 19:00 h • Koncert
– francouzské šansony.
■ LOVEní • Pátek 22. března/středa 27. března v 17:30 h • Komedie, romantický, 100 min,, česky, nevhodný do 12 let.
■ PAŠERÁK • Pátek 22. března/středa 27. března/sobota
30. března ve 20:00 h • Úterý 26. března v 17:30 h • Drama, krimi,
thriller, 116 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM • Sobota 23. března v 17:30 h • Neděle
24. března v 15:30 h • Dobrodružný, rodinný, 86 min., dabing, přístupný.
■ PSÍ DOMOV • Neděle 24. března v 17:30 h • Rodinný, dobrodružný, 92 min., dabing, přístupný.
■ MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE • Pondělí 25. března/neděle 31. března ve 20:00 h • Dokumentární, životopisný,
91 min., česky, nevhodný do 12 let.
■ ŽENY V BĚHU • Bio senior • Středa 27. března ve 13:00 h
• Česká komedie, 93 min.
■ ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO • Čtvrtek 28. března v 17:30 h • Drama, 97 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ MY • Čtvrtek 28. března/pátek 29. března ve 20:00 h • Horor,
thriller, 121 min., titulky.
■ DUMBO • Pátek 29. března/neděle 31. března v 17:30 h
2D dabing • Sobota 30. března v 17:30 h 3D dabing • Fantasy,
rodinný, 123 min.
Vysvětlivky: ■ Běžné představení
■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior
■ Živé představení
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Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy
■ Do neděle 17. března • Rytířský sál • PORCELÁNKA ĆMIELOW – POLSKÝ NÁRODNÍ KLENOT • Výstava porcelánu ze sbírek Národního
muzea v Kielcích.
■ Pátek 29. března – neděle 9. června • Rytířský sál a Kamenná
síň • SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU • Připraveno ve spolupráci
s Muzeem Vysočiny v Jihlavě. Vernisáž 28. března v 17:00 h.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–16:00 h
Sobota zavřeno • Neděle, svátky 9:00–15:00 h
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy
■ Pátek 1. března – úterý 26. dubna • Městská knihovna • BAREVNÁ
ENERGIE • Plastické energetické obrazy Miriam Kocurkové Rochové.
■ Pondělí 4. března – neděle 31. března • Coffeemusicbar •
ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ • Tvorba Ivety Slovákové.
■ Pátek 8. března – středa 27. března • Výstavní síň Stará pošta • NOVÝ JIČÍN A OKOLÍ •
Akvarely Veroniky Kolaříkové. Vernisáž 7. března
v 17:00 h.
Akce
■ Pátek 1. března ve 20:00 h • Klub Galerka • SMRTISLAV
& NICELAND • Temný večer se svěžím vánkem z pražského záhrobí.•
Vstupné 100/130 Kč.
■ Úterý 5. března v 18:00 h • Městská knihovna • BESEDA S ALENOU MORNŠTAJNOVOU • Vyprodáno.
■ Pátek 8. března v 18:00 h • Klub Galerka • ONDRA KOZÁK
(HOST: PETR BRANDEJS) • V 18:00 h workshop & 19:30 h koncert
v duchu americké folkové klasiky namíchané s bluegrassem, country
a autorskou invencí. Vstupné 90/120 Kč.
■ Úterý 12. března v 18:00 h • Městská knihovna • BESEDA
S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM • Setkání se spisovatelem, scenáristou,
záhadologem a autorem knih o tajemnu. Kapacita míst omezena,
možnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 13. března v 16:00 h • Městská knihovna • ZÁKLADNÍ
INFORMACE O PAMĚTI • Přednáška Martiny Burianové u příležitosti
Národního týdne trénování paměti. Kapacita míst omezena, možnost
rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 15. března ve 20:00 h • Klub Galerka • KVĚTY • Hudební
večer s představiteli brněnské alternativy. Kapacita míst omezena,
možnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 150/180 Kč.
■ Sobota 16. března v 18:00 h • Klub Galerka • POPLACH • Várka
skečů, stand upů a historek z Opavy. Vstupné 90/110 Kč.
■ Neděle 17. března v 19:00 h • Klub Galerka • JURAJ HNILICA
• Slovenský zpěvák představí novou desku Potichu i své starší hity.
Vstupné 130/160 Kč.
■ Středa 20. března v 18:00 h • Klub Galerka • GALERDOOR
& SAMA PĚŠKY Z MEXIKA DO KANADY • Cestovatelská beseda
s Monikou Benešovou. Vstupné 70/100 Kč.
■ Čtvrtek 21. března v 18:00 h • Městská knihovna • BÍLÁ HŮLKA
JÍ OTEVÍRÁ DVEŘE DO SVĚTA • Povídání s nevidomou cestovatelkou Zuzanou Habáňovou, která na vlastní pěst vyrazila do světa.
Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 21. března v 19:00 h • Kino Květen • CHANTAL POULLAIN • Francouzské šansony v podání známé herečky a zpěvačky.
Vstupné 250/280 Kč.
■ Pátek 22. března v 19:30 h • Coffeemusicbar • HUDEBNÍ
VEČER • Rockové i jiné skladby 60’s, 70’s v podání absolventů ZUŠ
J. A. Komenského ve Studénce. Vstupné 30 Kč.
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■ Úterý 26. března v 18:00 h • Městská knihovna • STAROVĚKÝ
EGYPT • Přednáška cestovatele Radka Kubly. Kapacita míst omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Sobota 30. března v 10:00 h • Městská knihovna • BESEDA
S JANOU BRŮŽKOVOU • Setkání s autorkou pohádkové knihy
Skřítkové a zakladatelkou stejnojmenného projektu na pomoc vážně
nemocným dětem a jejich rodinám. Vhodné pro děti i rodiče. Vstupné
40/60 Kč.
■ Sobota 30. března ve 20:00 h • Klub Galerka • DOROTA BAROVÁ • Sólový koncert zpívající violoncellistky. Vstupné 130/160 Kč.
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ KARIBSKÝ TANEČNÍ VEČER • Pátek
15. března v 19:30 h • Skvělá hudba k tanci a originální doprovodný
program. Hrají: Galia Brothers and Friends a Boldi Dance. Předprodej
vstupenek v pokladně SVČ Fokus. Vstupné 200 Kč, večeře 70 Kč.
■ FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ • Sobota 16. března ve
13:00 h • Třetí kolo deskového pětiboje ve hře Dominion, souběžně
volné hraní her. Začátek turnaje v 15:00 h. Cena 30 Kč.
■ JARNÍ KOUZELNÁ NOC • Pátek 22. března v 16:00 h - sobota
23. března v 10:00 h • Pro děti 1. stupně základních škol s přespáním
na tatami ve Fokusu. Hry a soutěže, just dance, výtvarná dílna –
zdobení vajec, bazén, fokino, popcorn a spousta legrace. Přihlášky
na webu a v infocentru SVČ Fokus. Bližší informace Drahoslava
Štrbavá, tel. 607 586 770. Cena 200 Kč.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Čtvrtek 28. března od 16:00 do
18:00 h • Tvořivé setkání pro děti i dospělé s výtvarnicí Pavlínou Bittnerovou, věnované velikonočním dekoracím. Účast nahlaste Drahoslavě Štrbavé, tel. 607 586 770. Cena 100 Kč.
■ FOKUSÁCKÁ DISKOTÉKA 3 • Pátek 29. března od 19:00 do
22:00 h • Našlapaná hudba, světelné efekty a doprovodný program
s DJ Mikee za mixážním pultem.
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 19. března v 17:00 h • hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT
■ Sobota 30. března – neděle 31. března • hudební sál ZUŠ •
HOUSLOVÁ SOUTĚŽ O CENU VÁCLAVA KRŮČKA • Vstup volný.
Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Výstavy
■ Středa 6. března – Neděle 31. března • galerie Návštěvnického
centra • JEDNA SVATBA, JEDEN POHŘEB • Fotografie Lukáše
Macha. Vernisáž 5. března v 17:00 h.
■ Středa 6. března – čtvrtek 30. května • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • Z HISTORIE NOVOJIČÍNSKA •
Výstava Jana Dvorského.
• Doprodej potravin a vín z partnerských měst Nového Jičína.
• V prodeji stylové plechové hrníčky s motivem města.
• Zahrajte si v naší expozici zábavnou strategickou hru
Laudon! Pokud vás zaujme, můžete si ji zakoupit
v recepci Turistického informačního centra.
• V ateliéru expozice klobouků přibyla nová hrací stěna
s kostkovištěm pro děti.
• Sledujte aktuální informace o Pivobraní na http://www.pivobraninj.cz.
• Doprodej posledních kusů nástěnných a stolních kalendářů města
2019 za zvýhodněnou cenu.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h

Novojičínský zpravodaj

Březen 2019

Pozvánky
• Chuť koření, Kamčatka i pletení věnců
Několik akcí pro veřejnost uspořádá v březnu zdejší Knihkupectví
a kavárna Jiří Fiala. V pátek 8. března v 17:30 h to bude přednáška
Petra Háby s názvem Koření pro chuť i pro zdraví, spojená s recepty,
možností nákupu speciálního koření a výměnou semínek. Vstupné
bude 100 Kč. V pátek 15. března v 17:30 h bude Jan Heralt vyprávět
o tajemství labyrintů, megalitických staveb a kamenných kruhů.
Vstupné činí 200 Kč. V pátek 22. března v 17:30 h se Jan Husák
podělí o své o cestovatelské zážitky z Kamčatky. Vstupné bude
100 Kč. Do pletení jarních a velikonočních věnců vás Kristýna Tillová
zasvětí v sobotu 23. března od 9:00 do 12:00 h. V ceně 250 Kč
jsou zahrnuty výzdoba, kterou sama zajistí, a dva věnce, které si
odnesete domů. V pátek 29. března v 17:30 h bude Daniela Hanáková přednášet o léčivé síle vody. Vstupné bude 200 Kč. A nezapomeňte na pravidelná setkání pletařek, háčkovaček, paličkářek
a vyšívaček – každou středu od 15:00 h! Na všechny akce je nutná
rezervace na tel. 736 487 646 nebo e-mailu obchod@knihkupec.cz.
• V modlitebně zaznějí gospely
Koncert amatérského pěveckého sboru Keep Smiling Gospel
z Orlové uspořádá Česká křesťanská akademie v neděli 10. března
v 17:00 h v modlitebně evangelické církve v Janáčkových sadech 1.
V jeho podání zaznějí gospelové písně a spirituály. Vstupné bude
dobrovolné.
• Příležitost pro sběratele
Možnost rozšířit svou sbírku nebo nabídnout ostatním své přebytky
nabídne návštěvníkům setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí,
odznaků a jiných předmětů, které proběhne ve středu 20. března
od 14:30 do 16:30 h v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Vstupné
bude dobrovolné.
• Jarní koncertování s Puellae et Pueri
Čtyři jarní koncerty nabídne posluchačům zdejší sbor Puellae et
Pueri. První se uskuteční ve středu 27. března v Beskydském
divadle. Jeho součástí bude tradiční dekorování maturantů. Jako
hosté vystoupí zdejší smyčcový kvintet Cordes di Gioia a Sextet+
v nové sestavě. Poté sbor představí svůj program v úterý 2. dubna
ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, kde uspořádá společný
koncert se sborem KOS Litomyšl a dechovým orchestrem z japonského Kjóta. V neděli 7. dubna sbor potěší publikum v kostele
sv. Jakuba ve Fulneku. Následovat bude letecká cesta do Paříže,
kde s grantovou podporou našeho města proběhnou další vystoupení, například 15. dubna koncert v Českém centru. Vstupenky na
koncert v Rudolfinu si zájemci mohou rezervovat přes sborový web
www.puetpu.cz.
• S turisty na přehradu Kružberk
Světový den vody si příznivci turistiky mohou připomenout návštěvou přehrady Kružberk, kterou jim v sobotu 29. března zprostředkuje
zdejší Klub českých turistů, odbor Turisti. Odjezd vlastním autobusem
bude v 8:10 h od nákupního centra Lidl. U příležitosti Dne otevřených
dveří Povodí Odry lze navštívit objekty vodního díla. Následovat
bude pěší výlet na trasách dlouhých 9 až 16 km. Návrat do Nového
Jičína do 18:00 h. Aktuální informace na http://turisti-kctnj.cz a na
vývěskách v ulicích Lidické a K Nemocnici.
• Benefiční ples ve znamení masek
Jubilejní 20. benefiční ples „maškarní“ uspořádají obecně prospěšná společnost Děcko a Základní a Mateřská škola speciální
v pátek 29. března od 19:00 h v sále Varroc LS. Bohatý program
a občerstvení budou zajištěny. Cena vstupenky činí 150 korun. Jejich
prodej bude probíhat od 13. března v 7:30 h ve vestibulu školy. Bližší
informace na tel. 556 701 380.
• Folkový podvečer Pavla Kantora
Hudební setkání s písničkářem Pavlem Kantorem nabídne posluchačům Folkový podvečer, který proběhne v sobotu 30. března
v 17:30 h v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Surovově
ulici 478 v Šenově u Nového Jičína. Více na www.pavel-kantor.cz.
Vstupné bude dobrovolné.
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Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny příznivce
a členy ve středu 27. března
v 16:30 h na přednášku Zdeňka
Orlity, nazvanou „Jeden z třiatřiceti. Olomoucký kanovník
Friedrich Albrecht hrabě z Lilie a Nová Horka na konci 17. století“, která se uskuteční ve spolkových prostorách na baště
městského opevnění. Podrobnosti na http://klubrodaku.cz.

Sport
Discgolfová sezona se blíží
Jaro se blíží a s ním i nová discgolfová sezona. Novojičínský klub
Moravian Gators se na ni těší a věří, že bude ještě vydařenější než
loňská. Pro úplné nováčky letos uspořádá unikátní sérii turnajů
nazvanou 1+1 Tour, jež bude probíhat od března do června na Bochetě. Každý turnaj začne výukou discgolfu pro začátečníky, což je
ideální příležitost vyzkoušet si tento sport a přiučit se něčemu novému. Samotné členy Moravian Gators čeká první větší turnaj v polovině
března. Sezona ale začne až dubnovým turnajem s názvem Aprílový
discgolfový dýchánek ve Šťáhlavech.
Radek Dostál, Moravian Gators

Kuželkářské naděje zápolily

Dvacet nadějí kuželkářského sportu ve věku od 8 do 15 let z Nového
Jičína, Oder, Sedlnic a Lichnova se představilo ve finále 4. ročníku
Grand Prix mládeže, které proběhlo 10. února ve zdejší kuželně. Své
síly změřily v disciplíně 60 hodů sdružených. Z domácích se v prostřední věkové kategorii od 11 do 12 let nejlépe dařilo Ondřeji Rajnochovi, jenž výkonem 218 bodů vybojoval třetí příčku před
oddílovým kolegou Vojtěchem Vaculíkem s 213 body. V celkovém
hodnocení Grand Prix obsadili Vaculík čtvrté, Rajnoch páté a Vojtěch
Gabriel, který kvůli zranění odehrál jen dvě kola, šesté místo. Podrobné výsledky najdete na www.kuzelkynj.cz.
Text a foto: Iva Volná

Sportovní pozvánka
• Stolní tenisté změří síly v Loučce
Turnaj ve stolním tenisu pro dospělé neregistrované hráče
uspořádají osadní výbor a Jednota Orel v Loučce v pátek
8. března v místní orlovně. Prezence začne v 16:00 h, turnaj
o půl hodiny později. Přihlásit se lze na tel. 604 411 431 nebo
e-mailu jan.simicek@seznam.cz.

13

Březen 2019

SATELITNÍ
DOTACE
✔ na montáž nového
satelitu jen
za 300 Kč
✔ nebo naladění karty
se 100 programy
telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

Placená inzerce

Zakázky na jaro 2019
se slevou

10–30 %

Odvádíme profesionální práci již víc než 18 let!!!

Placená inzerce
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Fotosoutěž čtenářů – 95. kolo
Trpělivost přináší růže, ale nám – vzpomeňme na můj apel v minulém čísle – přinesla sníh. A naši fotoamatéři vyrazili ven. Z rekordních
38 fotopříspěvků byly tři čtvrtiny se sněhem! Převážně to byly snímky slušné kvality a „porota“ to zase jednou měla těžké.
1. místo přidělila Martinu Vozárovi za noční náladu se sněhem při Žerotínském zámku.
2. místo má Věra Pechová za snímek, přinášející konfrontaci dvou symbolů našeho města: věže kostela a průmyslového komínu – těch bylo
kdysi v Novém Jičíně několik desítek.
3. místo získává Antonín Bachratý za záviděníhodný pohled z domu pro seniory do Janáčkových sadů.
Pavel Wessely

1. místo: Martin Vozár

3. místo: Antonín Bachratý

2. místo: Věra Pechová

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. března ve 12:00 h
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 3/2019 vyšlo 22. 2. 2019, distribuce 27.–28. 2. 2019. V případě
problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237. Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212. Šéfredaktorka:
M. Machková. Redakční rada: S. Kopecký, K. Chobot, I. Pollaková, P. Wessely, S. Dvořáčková, R. Polách, P. Bártek, O. Navrátilová, T. Jelínková. Vydavatel: město Nový
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