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Nejlepší sportovci roku 2018 převzali ocenění v Beskydském divadle
Podrobnosti čtěte na straně 2.

Foto: Klára Pazourková
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Karel Chobot jubilantem
Nebudu zřejmě jediný, kdo si ještě
pamatuje příchod mladého archiváře,
doktora filozofie Karla Chobota do Nového Jičína. Je to už neuvěřitelných pětačtyřicet let. Ještě méně k uvěření je však
skutečnost, že tohoto, stále svěžestí
a energií oplývajícího elegána, na konci
loňského roku dostihla sedmdesátka.
Novojičínské veřejnosti není snad ani
třeba připomínat, do kterých oblastí veřejného života za tu dobu vstoupil. Kdo se
s doktorem Chobotem nesetkal v jeho
profesní roli ředitele Státního okresního
archivu, mohl ho také poznat v roli vždy skvěle připraveného moderátora pěveckého sboru Ondráš. Byl také jedním z protagonistů
novojičínského literárního klubu, ale především moderátorem všech
dosavadních městských slavností.
Méně už se ví, že byl dlouholetým kronikářem našeho města. Před
25 lety byl jedním z iniciátorů vzniku Klubu rodáků a přátel města
Nového Jičína, kde od té doby zastává funkci místopředsedy. Čtenářům Novojičínského zpravodaje přináší po celá dlouhá léta především zajímavé a fundované statě z naší historie. Velmi obsáhlá je
jeho ediční činnost. Za všechny publikace zmíním knihu Nový Jičín
– jeho historie a současnost. O mnohaleté pedagogické činnosti
Karla Chobota, ale i další pozoruhodnosti z jubilantova života se lze
dovědět z obsáhlé statě posledního Vlastivědného sborníku Novojičínska, který je k dostání v pokladně Muzea Novojičínska.
Rád bych poděkoval Karlovi jménem redakce Zpravodaje, za Klub
rodáků a přátel Nového Jičína a snad mohu i za novojičínskou veřejnost, za vše, co pro kulturní a společenský život našeho města dosud
vykonal. A současně popřál hodně zdraví i spoustu sil a elánu do
dalších let.
Pavel Wessely

Ředitel strážníků odchází

Po pěti letech odešel na vlastní žádost od zdejší městské policie
její ředitel Jiří Klein. Od roku 2014, kdy týmu strážníků v našem
městě začal velet, se změnilo vnímání městské policie v očích
veřejnosti. Občané ji přestali vidět jako represivní složku, ale jako
tým lidí, který spíše sází na prevenci. V komunikaci s veřejností
začaly pomáhat dnes velmi úspěšné facebookové stránky. Strážníci pod vedením Jiřího Kleina pořádali dobročinné akce, zapojovali se do úklidu města nebo sázení stromků. V roce 2017 získal
Klein ocenění od Nadace Karla Janečka za přístup k lidem a nezištnou pomoc druhým. Za práci pro Nový Jičín mu na zastupitelstvu
poděkoval za vedení města starosta Stanislav Kopecký, od něhož
poté převzal čestnou medaili města. Zastupitelé i veřejnost se
k poděkování připojili potleskem. Od 1. dubna bude Klein pracovat
jako ředitel Městské policie v Opavě. Přejeme mu hodně štěstí.
Text a foto: Marie Machková
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Vyhlásili Sportovce roku
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců našeho města za uplynulý
rok proběhlo 5. března v Beskydském divadle. V jednotlivých
kategoriích to byli:
• Dospělí: Ondřej Mrklovský a Jakub Bechný (Horolezecký
oddíl), Alexandra Hřívová (Hokejový klub), Markéta Nováková
a Jakub Hrubý (Taneční klub Fokus)
• Junioři: Jan Sazovský a Josef Kratochvíl (Plavecký klub),
Bohdan Bílek (Moravian Gators)
• Talenti: Vojtěch Kundrát (Tělovýchovná jednota, oddíl zápasu),
Valentina Konopáčová (Lyžařský klub Svinec), Sebastian Szafran
(Handball club)
• Družstva: Štafeta Plaveckého klubu – družstvo dorostenců
a juniorů, Team Forman Cinelli – Sportovní klub Moravia Racing
Team, Top Dogs – futsalový oddíl
• Rytíři sportu jsou Miroslav Rešl – in memoriam, za dlouholetou
činnost v oddílu zápasu, a Marek Novotný za úspěšnou reprezentaci v horolezectví a mimořádný počin při záchraně horolezce
z jiné expedice.
• Sportovcem roku se stal taneční pár Petra Saksa Pístecká
– Luboš Nevrla z Tanečního klubu Fokus (na titulní straně).
Markéta Kvitová, odbor školství, kultury a sportu

Ukončili výstavbu útulku
Výstavba útulku pro psy byla definitivně zastavena. Město uzavřelo
se stavební firmou dohodu o ukončení smlouvy a vypořádání nároků,
jež zhotoviteli vznikly. Dohodu, která řeší úhradu nákladů za již provedené práce, nakoupený stavební materiál, zabezpečení lokality a ušlý
zisk zhotovitele, zastupitelé schválili 4. března. Celkové náklady na
přípravu, realizaci a předčasné ukončení záměru činí 1,9 milionu korun.
„V této částce je zahrnuto zpracování studií a projektové dokumentace, kácení a odvoz stromů, činnost technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce, stavební práce a náklady spojené
s ukončením stavby. Naopak v ní není započítána cena pozemku,
který město koupilo v roce 2013 od podniku VOP CZ za 209 tisíc
korun,“ upřesnil místostarosta Václav Dobrozemský.
Ukončení stavby a uzavření dohody bylo reakcí na odborné vyjádření
Státní veterinární správy v Ostravě. Z něj vyplývá, že kvůli střelnici na
sousedním pozemku společnosti VOP CZ veterinární správa nevydá
kladné stanovisko ke kolaudaci útulku. „Pokud nás odborný orgán upozornil, že kvůli hluku ze střelnice užívání stavby nepovolí, nemělo smysl
v ní pokračovat. Kdybybychom útulek dokončili, město by zaplatilo téměř
11 milionů, aniž by ho mohlo provozovat,“ vysvětlil Dobrozemský.
Radnice usilovala o vybudování psího útulku šest let. Územní rozhodnutí nejprve napadli vlastníci sousedního nevyužívaného objektu.
Odvolací řízení se vlekla několik let. Stavební povolení nabylo právní
moci až loni v únoru. V září bylo staveniště předáno zhotoviteli.
O čtyři dny později přišlo z VOP CZ upozornění, že v blízkosti budovaného útulku je střelnice, povolená kolaudačním rozhodnutím vojenského stavebního úřadu Olomouci z roku 1994.
Ještě v prosinci loňského roku rada města potvrdila pokračování
stavby, neboť neexistovaly právní důvody k jejímu zastavení. Letos
počátkem ledna zaslala krajská pobočka Státní veterinární správy
vyjádření, že s ohledem na nové skutečnosti považuje umístění
útulku v sousedství střelnice za nevhodné a že neumožní stavbu
zkolaudovat. Toulavé psy bude město i nadále vozit do útulku
v Kopřivnici. Ročně za tuto službu platí okolo 280 tisíc korun.
Marie Machková, tisková mluvčí

Nezapomeňte zapsat prvňáčky!
Zápis do prvních tříd základních škol v našem městě a místních
částech pro školní rok 2019–2020 se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna
od 14:00 do 18:00 h. Podrobnosti na www.novyjicin.cz, odkaz
Aktuality, nebo v březnovém čísle Novojičínského zpravodaje.
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Připomněli si výročí okupace

Okružní křižovatky v opravě

Obyvatelé našeho města si 15. března krátkou vzpomínkovou akcí
před radnicí připomněli osmdesáté výročí tragického okamžiku československých dějin – začátku okupace českého území německou
armádou a následného vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.
Marie Machková, tisková mluvčí

Začala oprava všech pěti okružních křižovatek na silnici 1/57
v našem městě. Trvat by měla do 18. dubna. Kruhové objezdy
a vozovky mezi nimi jsou zcela uzavřeny, motoristé jezdí po objízdných trasách. Tranzitní doprava vozidel o hmotnosti nad 12 tun je
svedena mimo Nový Jičín, přes Valašské Meziříčí, Lešnou a Hranice
na Moravě.
V době, kdy vyšlo toto číslo, měla být hotova první ze dvou etap,
zahrnující okružní křižovatky 3, 4 a 5 – počítáno od obchodního
centra Tabačka. Od 1. do 18. dubna mají opravou projít křižovatky
1 a 2. Linky městské hromadné dopravy 601 a 602 pojedou přes
ulice Msgr. Šrámka, Nábřežní a Riegrova. Zastávka Autopal nebude
obsloužena, zastávka Šenov u Nového Jičína bude přesunuta na
Dukelskou ulici.
Během stavebních zásahů jsou uzavřeny přechody pro chodce.
Probíhají-li práce mimo přechod, je chodcům průchod umožněn.
Více informací na www.novyjicin.cz, odkaz Aktuálně, nebo
u stavbyvedoucího Romana Slaného, tel. 604 226 441, e-mail
roman.slany@alpine.cz.
Jakmile skončí rekonstrukce okružních křižovatek, začne Ředitelství silnic a dálnic opravovat most v Šenově. Ještě na jaře plánuje
zahájit práce na silnici I/57 v úseku Bludovice – Hodslavice.
Marie Machková, tisková mluvčí

Milí čtenáři, v posledních měsících od Vás přicházela upozornění, že Novojičínský zpravodaj není řádně doručován do Vašich
schránek. Informovala jsem o tom tiskárnu Samab Brno, které
smlouva ukládá roznos periodika zajistit, i Českou poštu, subdodavatele tiskárny a distributora Novojičínského zpravodaje.
S oběma subjekty jsem se dohodla, že se se zástupcem České
pošty zúčastním kontroly roznosu zpravodaje. Zatímco při únorové
obchůzce vyšlo najevo, že měsíčník byl doručen jen do necelých
67 procent domácností, v březnu byl výsledek podstatně jiný.
Během kontroly jsme nenarazili na domácnost, které by tiskovina
města nebyla dodána. Pokud se opět zvýší počet Vašich stížností
– ale pozor, žádný distributor negarantuje stoprocentní doručení
neadresných zásilek – budeme kontroly opakovat. Musíme však
znát adresy, na kterých se problém s distribucí objeví.
Marie Machková, šéfredaktorka

Zápis do mateřských škol
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019–2020
proběhne ve čtvrtek 2. května od 8:00 do 16:00 h v těchto mateřských školách a jejich odloučených pracovištích zřízených městem:
Mateřská škola Máj, K. Čapka 6, včetně odloučených pracovišť
Jubilejní 1, Vančurova 36 a Císařská 115 (Loučka), Mateřská škola
Sady, Revoluční 52, včetně odloučených pracovišť Smetanovy sady
6 a Jiráskova 10, Mateřská škola Trojlístek, Máchova 62, včetně
odloučených pracovišť Komenského 78 a Beskydská 143 (Žilina),
Základní škola a Mateřská škola, Jubilejní 3 – rodiče se dostaví
s dítětem pouze na odloučené pracoviště Dlouhá 56.
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce), potvrzení lékaře
o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad
o odolnosti dítěte proti nákaze.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019–2020 dítě, jež do 31. srpna 2019 dosáhne 5 let
věku. Zápis se netýká dětí, které mateřskou školu již navštěvují.
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu

Očkování psů proti vzteklině
Letošní veřejné očkování psů proti vzteklině v Novém Jičíně jeho
místních částech se uskuteční v následujících termínech a místech:
Úterý 23. dubna: Loučka – 15:30–16:00 h – před restaurací
Koruna, 16:00–16:30 h – U chovatelů, Kojetín – 17:00–17:20 h –
u hospody/knihovny
Čtvrtek 25. dubna: Žilina – 16:00–17:00 h – před restaurací
U Mola, Bludovice – 17:15–17:45 – u zastávky U čerpací stanice
Pátek 26. dubna: Nový Jičín – 15:30–16:00 h – Nábřežní ulice,
parčík, 16:15–16:30 h – Fibichovo náměstí, 16:45–17:00 h – křižovatka Palackého, Dlouhá (stánek s pečivem)
Středa 15. května: Straník – 16:00–16:30 h – u stadionu, 16:35
až 17:00 h – u hasičské zbrojnice
Očkovací průkazy je nutné mít s sebou. Cenu za očkování proti
vzteklině určuje veterinární lékař, pohybuje se okolo 150 korun.
Očkují se psi starší 3 měsíců.
Vakcinace psů proti vzteklině je povinná, hradí ji majitel a bude
zaznamenána do očkovacího průkazu psa.
Povinnost majitele či chovatele psa zajistit jeho očkování proti
vzteklině vyplývá ze zákona o veterinární péči. Její nesplnění může
být důvodem k zahájení řízení.
Helena Janoušková, odbor životního prostředí

Novojičínský zpravodaj

Zástupci církví na radnici

Místostarosta Ondřej Syrovátka se zdraví s duchovními.
Foto: Marie Machková

Na tradičním setkání vedení města se zástupci církví římskokatolické, evangelické, husitské a adventistů sedmého dne se letos nejvíce
diskutovalo o sociální problematice. O nedostatku bytů pro matky
s dětmi, které opouštějí azylové domy, možnostech zaměstnávání
lidí se zdravotním hendikepem a pomoci lidem s duševním onemocněním v souvislosti s transformací psychiatrických nemocnic.
„Nemocnice ruší dlouhodobá lůžka ambulantní péče na psychiatrii.
Cílem je lidi s duševním onemocněním zapojovat do společnosti
a běžného života,“ vysvětlila vedoucí sociálního odboru Daniela
Susíková. Přestože Nový Jičín má hustou sociální síť, a odbor sociálních věcí i poskytovatelé sociálních služeb se již připravují na avizovanou změnu, starosta Stanislav Kopecký požádal zástupce církví,
aby lidem propuštěným z nemocnice pomohli z pozice duchovních.
„Nemůžeme nahrazovat lékaře, ale můžeme je navést správným
směrem, všimnout si jich a povzbudit je,“ reagoval farář a děkan
římskokatolické církve Alois Peroutka. Farář Českobratrské církve
evangelické Pavel Prejda upozornil na takzvanou turistiku rodin po
azylových domech. Místostarosta a ředitel zdejší Charity Marcel
Brož uvedl, že byty takzvaného následného bydlení, v nichž by mohly
maminky s dětmi po opuštění azylového domu bydlet, s terénní podporou sociálních pracovníků, jsou potřeba. Vnímá to jako podnět
ke změně bytové koncepce města.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Bude reprezentovat v Paříži

Senioři, vyhněte se nehodám!

Základní škola Komenského 68 bude reprezentovat Česko i Nový
Jičín na mezinárodním setkání učitelů zapojených do komunity
Microsoft Innovative Educator Expert, které pod názvem Global
Education Exchange proběhne počátkem dubna v Paříži. Akce se
zúčastní 300 pedagogů z celého světa, kteří budou diskutovat o inovacích a výzvách ve vzdělávání.
Právo účasti na prestižním setkání si učitelka Vlasta Foltová vydobyla i působením ve finálovém kole celostátní soutěže Domino.
V něm představila, jak pracují s informačními technologiemi při využití
didaktického digitálního materiálu.
Škola například uspořádala virtuální výlety do míst, která málokdo
z nás navštíví osobně – do Joshua Tree National parku v Kalifornii,
Dinosaur National Monument v Utahu a do historického města Telavi
v Gruzii. V souvislosti s projektem Mystery skype se žáci virtuálně
setkali s kamarády na Slovensku, ve Francii a Nigérii, s nimiž komunikovali anglicky.
Alena Lowaková, učitelka

Naše město se zapojilo do celostátní kampaně Senior bez nehod,
jež prostřednictvím hraných scének, promítaných videí a odborného
výkladu upozorní diváky na možná nebezpečí v dopravě a doporučí
jim, jak přispět ke zvýšení své bezpečnosti v roli řidiče, chodce,
cyklisty nebo pasažéra v prostředcích hromadné přepravy.
„Zábavně vzdělávací přednáška je určena zejména lidem starším
65 let. Senioři patří k nejvíce ohroženým účastníkům silničního provozu,“ říká vedoucí odboru dopravy městského úřadu Libor Macíček.
Návštěvníci se dovědí, jak se chovat na komunikacích, připomenou
si pravidla silničního provozu, poznají zdravotní omezení vyplývající
z věku účastníka silničního provozu, seznámí se s vedlejšími účinky
léků a získají další potřebné informace. „Pomocí hlasovacího zařízení
budou moci interaktivně rozhodovat o vývoji předváděného děje,“
doplnil Macíček.
Marie Machková, tisková mluvčí

Virtuální setkání s vrstevníky z Nigérie.

Foto: Vlasta Foltová

Kdy proběhne svoz odpadů?
Upozorňujeme občany, že první letošní svoz biologicky rozložitelného odpadu, uloženého do hnědých kontejnerů o objemu
770 litrů, provede společnost ASOMPO v pondělí 15. dubna.
Svoz směsného komunálního odpadu v popelnicích a kontejnerech bude v období velikonočních svátků probíhat podle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny. Pokud nádoba nebude
ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Velká ekosoutěž 2019 startuje
Město společně se Střediskem volného času Fokus vyhlašuje
Velkou ekosoutěž 2019, určenou žákům novojičínských základních
škol. Třídní kolektivy budou soutěžit o co největší počet nefunkčních elektrospotřebičů odevzdaných ve svozových dnech, které
proběhnou 27. března, 17. dubna a 15. května. Věříme, že se
žákům podaří překonat loňských 9 577 elektrospotřebičů. Započítávat se budou pouze malá zařízení, která děti unesou. Ledničky,
pračky a jiná velká zařízení nejsou do akce zahrnuta. Tři nejlepší
třídy z každé školy obdrží koncem školního roku finanční odměnu.
Souběžně probíhá soutěž o nejlepší projekt zaměřený na zlepšení
životního prostředí. Školy se v ní mohou pochlubit svými činnostmi
v oblasti ekologie za předchozí školní rok. Odborná komise projekty
vyhodnotí a nejzdařilejší z nich koncem školního roku ocení finanční
částkou.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
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Představte se na veletrhu!
Poslední volná místa pro vystavovatele zbývá naplnit na
20. ročníku Veletrhu Novojičínska, který proběhne o víkendu
25. a 26. května na zdejším zimním stadionu. Jedná se o tradiční
výstavní akci s možností prodeje, představení a nabídky služeb.
Akci obohatí módní a fitness přehlídky, ochutnávky, ukázky
zahradní techniky a vozidel i bohatý kulturní program. Výstavní
plocha je poskytována bezplatně. Přihlášky lze podávat do
12. dubna na Městský úřad Nový Jičín, obecní živnostenský
úřad. Informace poskytnou Pavlína Hastíková, tel. 556 768 311,
a Stanislav Bartoň, tel. 556 768 252 nebo 605 253 883. Přihlášku
a bližší informace najdete také na www.novyjicin.cz.

Novojičínský zpravodaj
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Přijďte oslavit Den Země!

Strážníci značí jízdní kola

Tradiční oslavy Dne Země proběhnou v pátek 26. dubna od
9:00 do 16:00 h na Masarykově náměstí. Pro návštěvníky budou
připraveny loutkové divadélko, kejklíř, hvězdárna s dalekohledy,
zvířata ze zemědělské usedlosti Bludička, skákací atrakce, výukové programy společností Eko-Kom a Elektrowin, informace o třídění odpadů, praktické ukázky recyklace a další aktivity. Náměstí
svými programy oživí také základní školy. Podrobné informace
najdete na městském webu a na www.fokusnj.cz.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Ve značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou
DNA bude také letos pokračovat zdejší městská policie. Značení
má preventivní charakter, jeho cílem je odradit zloděje od krádeže.
Případní zájemci se mohou od 2. dubna objednávat na telefonu
556 768 280. Značení budou strážníci provádět vždy v úterý
a čtvrtek ve služebně městské policie, nikoliv však za deště a při
teplotě nižší než 10 stupňů. Jízdní kolo musí být čisté. Ve městě
evidujeme 584 označené předměty v celkové hodnotě přes
10 milionů korun. Tři jízdní kola opatřená syntetickou DNA jsou
v databázi odcizených.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Vlajka na podporu Tibetu

Jarní úklid Jičínky

Na zdejší radnici vlála 10. března tibetská vlajka. Město se i letos
připojilo k mezinárodní kampani, která poukazuje na porušování lidských práv v Tibetu. „Letos jsme si připomněli 60. výročí povstání,
při kterém zahynulo nejméně 80 tisíc Tibeťanů a více než milion jich
zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech
nebo v důsledku hladomoru,“ řekl místostarosta Ondřej Syrovátka
s tím, že v tomto roce se k symbolické podpoře samostatnosti Tibetu
připojilo v Česku přes 800 měst a obcí.
Marie Machková, tisková mluvčí

Naše město se i letos připojí ke kampani Ukliďme svět/Ukliďme Česko. Jejím
cílem je uklidit černé skládky a nepořádek. Jarní termín je stanoven na sobotu
6. dubna. Na základě tipů občanů bude
místem společného úklidu část koryta
řeky Jičínky. Připojte se jako dobrovolníci
a podílejte se na jarním úklidu Jičínky
i vy! Sraz bude v 9:00 h u mostu přes Jičínku za Tabačkou (Jeremenkova ulice). Pro účastníky úklidu bude připraveno příjemné
zakončení v podobě kotlíkového guláše v Žilině. Akce je vhodná pro
rodiny s dětmi. Registrace na www.uklidmecesko.cz, aktuální informace o akci na www.novyjicin.cz/zdravemesto/.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Kulihrášek zvítězil

Město Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

ŘEDITEL(KA) MĚSTSKÉ POLICIE
Podrobné informace najdete na www.novyjicin.cz – volná pracovní místa,
výběrové řízení pod číslem 7/2019.

Krajská soutěž ve sborovém zpěvu základních uměleckých
škol proběhla 8. března v Havířově. Naše město reprezentovaly
dva přípravné sbory Ondrášku: Rarášek, který si pod vedením
debutující sbormistryně Míši Mrštíkové vyzpíval druhé místo,
a Kulihrášek (na snímku), jenž pod vedením uměleckého vedoucího Josefa Zajíčka zvítězil a vybojoval si účast na celostátní soutěži v Litomyšli. Porota udělila další ceny – skvělému Dušanu
Brusovi za klavírní doprovod, Josefu Zajíčkovi za dramaturgii
soutěžního programu a sboru Kulihrášek za provedení skladby
Pavouk Petr.
Text: Karel Chobot, foto: Zuzana Michálková

Akční rok klientů Domovinky
Žijete se svými blízkými, kteří musejí chodit do zaměstnání? Rádi
byste jim péči ulehčili, a přesto nechcete zůstávat doma sami? Nebo
žijete sami a je vám doma smutno? Chcete trávit den aktivně? Právě
vám by mohl vyhovovat pobyt v Domovince!
Pro letošní rok připravili zaměstnanci zdejšího ProSenior pro klienty
denního stacionáře kulturní vyžití a možnosti zapojit se do různých
aktivit. Díky plánu akcí na www.psnj.cz a facebooku se mohou každý
měsíc na něco těšit. Zúčastní se například novojičínských jarmarků,
slavností města, ale i tvoření s mateřskou školou, postaví si vlastní
májku, pomohou uklidit Nový Jičín, vyrazí na soutěžní cestu na šlapadlech po památkách Moravskoslezského kraje a připomenou si
často zapomenuté zvyky a tradice.
Alice Hynčicová, vedoucí ProSenior

Novojičínský zpravodaj

Nabízíme:
• práci u stabilního zaměstnavatele a příjemné pracovní prostředí
• podporu rozvoje znalostí a dovedností s možností dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny volna s náhradou platu, tzv. sick days
• pětidenní pracovní týden s pružnou pracovní dobou
• ohodnocení kvalitní práce formou nenárokových složek platu
• příspěvek na stravování formou stravenek
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na dovolenou, penzijní či životní
pojištění, sportovní, rekondiční a rehabilitační služby apod.)

Město Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

TECHNICKÝ PRACOVNÍK NA ÚSEKU
TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
A ENERGIÍ
Podrobné informace najdete na www.novyjicin.cz – volná pracovní místa,
výběrové řízení pod číslem 6/2019.
Nabízíme:
• práci u stabilního zaměstnavatele a příjemné pracovní prostředí
• podporu rozvoje znalostí a dovedností s možností dalšího vzdělávání
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny volna s náhradou platu, tzv. sick days
• pětidenní pracovní týden s pružnou pracovní dobou
• ohodnocení kvalitní práce formou nenárokových složek platu
• příspěvek na stravování formou stravenek
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na dovolenou, penzijní či životní
pojištění, sportovní, rekondiční a rehabilitační služby apod.)
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Čtyřnozí kamarádi ve škole

Vzhůru na jarní cyklojízdu!

Pejsci navštívili na přelomu února a března Základní školu Tyršova.
Holčičky a kluci z 1.B se v projektu Poznej svého psa dověděli, jak
správně reagovat při setkání s volně pobíhajícím psem, jak se chovat,
přijdou-li na návštěvu do domácnosti, ve které pes žije, a mnoho
dalších užitečných a zajímavých věcí.
Mezi žáky 2.A přišli Ladislav Holba s vodicím psem Ami a zástupkyně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Děti
vyslechly krátké povídání o tom, co tato organizace dělá a jak
nabídnout pomoc zrakově postiženému. Mohly si také prohlédnout a vyzkoušet kompenzační pomůcky. Největší pozornost
vzbudil čtyřnohý kamarád a jeho schopnost pomáhat nevidomým
lidem.
Eva Holubová a Marta Ondrušová, učitelky

Hoďte svá kola do gala a připojte se k veřejné cyklojízdě na stezce
z Nového Jičína do Hostašovic! Uskuteční se v pátek 26. dubna
od 16:00 h, sraz bude na začátku cyklostezky Koleje. Pohodovým
tempem budeme společně pokračovat na nádraží do Hostašovic.
Zúčastnit se můžete na kole, in-linech či koloběžce. V cíli si v hospůdce můžete dát něco dobrého. Hlavně ale můžete vyhrát atraktivní
ceny – pokud se zúčastníte soutěže o nejpěkněji nazdobené kolo
či dětské malířské soutěže. Vítáni jsou dospělí, děti i celé rodiny.
Akcí podporujeme kampaň Do práce na kole, do které se město
Nový Jičín zapojuje už pátý rok. Jezděte i vy v květnu do práce na
kole! Registrujte se na www.dopracenakole.cz.
Lenka Ondřejová, cyklokoordinátorka

Byli jste u toho?

Ještěrky na umělé stěně

Obracíme se na občany se žádostí o poskytnutí dobových fotografií a videí z návštěvy Václava Havla v Novém Jičíně 25. srpna
1999 a z událostí 17. listopadu 1989. Tyto materiály budou s vaším
svolením využity během vzpomínkové akce 17. listopadu letošního
roku na Masarykově náměstí.
Materiály lze poslat do 15. září poštou na adresu Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo náměstí 20, 741 01 Nový
Jičín, e-mailem na dendisova@mksnj.cz nebo osobně na podatelnu Městského kulturního střediska na výše uvedené adrese.
Fotografie a videa je nutné označit jménem a příjmením autora,
abychom mohli jeho jméno zveřejnit. Děkujeme za vaši ochotu
podílet se na této vzpomínkové události.

Zdravotně postižení hodnotili
Na 173 členů a hostů se 7. března sešlo v sále Krajské hygienické
stanice na výroční členské schůzi místní organizace zdravotně postižených, aby zhodnotilo loňskou činnost a vytyčilo úkoly na letošní
rok. Bohatou činnost organizace, spočívající v pořádání společenských a poznávacích akcí, zájezdů, vycházek, týdenních ozdravných
pobytů i kondičního plavání v krytém bazénu, ve svém vystoupení
ocenila i předsedkyně Správní rady Svazu tělesně postižených Karla
Zbořilová. Předseda Jaroslav Kotas popřál místní organizaci do
další práce hodně úspěchů, elánu a spokojenosti jejích členů. Další
část výroční schůze patřila kulturnímu programu k Mezinárodnímu
dni žen.
Jaroslav Kotas, předseda místní organizace

Na umělé lezecké stěně v Mendelově střední škole se od loňského
prosince setkávají děti z Turistického oddílu mládeže Ještěrky. Osvojují
si základy lezení, bezpečnosti pohybu, techniky uzlování a jištění spolulezce. Zároveň se učí zdolávat různě obtížné, barevně rozlišené
cesty. Děti lezení baví a i ty, které se zpočátku bály, strach překonaly.
Lezecká dvouhodinovka začíná připomenutím pravidel bezpečnosti,
rozcvičkou a protažením. Následuje oblékání sedáku, helmy a navázání
se na lano. Během lezení děti poslouchají rady jističe a učí se technice.
Ostatní mezitím mohou hrát karetní hry a deskovky nebo se zdokonalují
v uzlování a ošetřování zraněného. Některé děti jsou velice zdatné
a šikovné. Průprava nám v oddíle slouží ke zdolávání náročných cest
v horách a jako příprava pro lezení na opravdových skalách.
Text a foto: Jana Holišová

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Jak ženu „opravdu překvapíte“
Výročí svatby je pro mnohé ženaté muže zátěží nervů. A věřte
nebo ne, vymyslet, jaký dárek manželce koupit, kde a jak se při tom
vyhnout přeplněným obchodním centrům, je často disciplína stejně
náročná jako … třeba … postavit dům. Když už máme nápad co
koupit, rychlost a jednoduchost nákupů přes internet nás nadchne
tak, že konečně zase prožíváme pocit „pána tvorstva“, jak jsme vše
dobře vymysleli. Stejně jako pan Tadeáš.
Ten se rozhodl koupit své ženě k výročí přes internet spodní prádlo.
Nutno ocenit jeho odvážný čin, kterého se obává i leckterá žena.
Podprsenku velikosti 70 D a krajkové kalhotky stihl online zakoupit
s předstihem, pečlivě je zabalil do svátečního papíru, a ještě předtím
odstranil visačku s cenovkou, aby manželku neuvedl do rozpaků,
na kolik že si jí cení. K velkému údivu pana Tadeáše se však smyslného
nadšení po rozbalení dárku tak úplně nedočkal.
Po vyzkoušení spodního prádla manželka zcela nečekaně zjistila,
že spodní část má malou a vrchní zase velkou. Manžel se zkrátka
netrefil do velikosti, ale budiž mu přičteno k dobru, že svou ženu vidí
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v „lepších velikostech“ nežli naopak. A tak zboží zabalil zpět do krabice
a odeslal řádně prodejci s dopisem obsahujícím odstoupení od smlouvy, to vše v zákonné lhůtě 14 dnů od doručení zboží. Další překvapení
však na sebe nenechalo dlouho čekat.
Prodejce odstoupení neuznal. Údajně z důvodu poškození
zboží odstraněním visačky s cenou. Jak v takovém případě
postupovat?
Na mou radu pan Tadeáš trval důrazně na odstoupení. Prodejce
po obdržení druhého dopisu ustoupil a kupní cenu vrátil. Pan Tadeáš
vrácené peníze předal manželce, aby si vybrala dárek dodatečně
sama. Inu, snaha byla. Naštěstí z dané situace pan Tadeáš vyvázl
bez větších finančních a rodinných komplikací. Manželka si koupila
správnou velikost (70 B) a měla nakonec radost. Jaká je však rada
na závěr? Nenechte se při vrácení zboží odbýt a buďte důslední.
A při nákupech oděvů pro svou manželku pozorně ověřte velikost, abyste
nebyli překvapení.

Novojičínský zpravodaj
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Pohádková návštěva zámku

Studenti hosty v Ludwigsburgu
Po týdnu, který studenti z partnerského města Ludwigsburg strávili
v Česku, se jejich vrstevníci z novojičínského gymnázia vypravili na
jihozápad Německa. Na úvod se většina z nás vydala na televizní
vysílač ve Stuttgartu, následující den jsme zamířili na ludwigsburskou
radnici a zámek. Další program jsme věnovali převážně technice;
v Technoseu v Mannheimu jsme se seznámili s vývojem všemožných
strojů od historie po současnost, navštívili jsme společnost Tesat
zaměřenou na výrobu satelitů vypouštěných do vesmíru, dva dny
patřily automobilce Mercedes. Výměnný pobyt byl pro všechny
ohromnou zkušeností. V praxi jsme si ověřili znalost cizích jazyků
a poznali spoustu nových míst a přátel.
Kateřina Zavadilová, studentka

O síle okamžiku
Pohádkou Mahulena, krásná panna, začala pro prvňáčky ze
základní školy na Jubilejní ulici návštěva Žerotínského zámku. Její
zkrácenou verzi poutavě vyprávěla a po celou dobu pobytu
v muzeu se všem věnovala Lenka Juráčková. Vtáhla děti do příběhu
o Mahuleně natolik, že osvobození zkamenělé pohádkové postavy
vzaly děti naprosto vážně a poctivě plnily zadané úkoly. Společným
úsilím se jim podařilo kletbu prolomit. Nejenže pohádka měla
šťastný konec, ale i děti dostaly odměnu. Mohly si prohlédnout
mnohé prostory zámku, seznámit se s historií Nového Jičína,
poznat generála Laudona či zapózovat v klobouku.
Text a foto: Miroslava Borošová

Podnikání jako fikce
Veletrhu fiktivních firem se 7. března v Ostravě zúčastnili studenti
ekonomického lycea a obchodní akademie Mendelovy střední školy.
Prezentovali zde své fiktivní firmy Lendem a OA reality, v nichž od
začátku školního roku pracují žáci 3. ročníků. Každou školní firmu
reprezentovalo 5 zástupců. Zároveň měli možnost seznámit se s dalšími
fiktivními firmami z Česka, Slovenska a Polska. Tyto firmy studentům
umožňují vyzkoušet si podnikání, skloubit teoretické poznatky a přetvořit je v dovednosti, které se jim budou hodit v pracovním životě.
Monika Kubiszová, zástupkyně ředitelky

Pět studentů, vítězů školních kol z celého Moravskoslezského
kraje, se zúčastnilo krajského kola Psychologické olympiády, jež
v březnu hostila zdravotnická součást zdejší Mendelovy střední
školy. Soutěžící z oborů zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent zpracovali formou eseje téma, které vyhlásíla celostátní komise
psychologie. Letos se zamýšleli nad námětem Síla okamžiku. Každý ho zpracoval na základě vlastních zkušeností i s využitím odborných znalostí získaných studiem. Jejich práce hodnotila odborná
porota. Studenti pořádající školy obvykle dosahují předních umístění, ale tentokrát jim postup do celostátního kola těsně unikl.
Miroslava Hermanová

Sport
Olympijské zlato na „zimáku“

Valašský bál na lidovou notu
Odchovanec novojičínského hokeje Štěpán Macháček (na snímku vlevo) a jeho spoluhráči do 17 let vybojovali zlatou medaili na
Evropském olympijském festivalu, který hostilo bosensko-hercegovské Sarajevo. Naši hokejisté porazili postupně reprezentace
Ruska, Švýcarska a ve finále si poradili s Běloruskem. Zlatá medaile
je vystavena ve vestibulu zdejšího zimního stadionu.
Text: Milan Urban, foto: Jan Malý

Zimní jubileum na Skurečené
Tradiční Valašský bál uspořádaly Soubor lidových písní a tanců
Javorník a dětské soubory Javorníček a Rozmarýnek. Návštěvníci
si mohli zatancovat valašské lidové tance, zahrát taneční hry
a zazpívat překrásné lidové písně z různých regionů. Úvodního
předtančení se ujali děti z Javorníčku a dospělí z Javorníku. Hrály
cimbálová muzika Friš z Ostravy, která představila i lidovou muziku
ze Slovenska, a cimbálová muzika Javorník, jež společně s taneční
skupinou učila hosty bálu valašské figurální tance.
Text: Svatoslav Válek, foto: Eva Chrobáková

Novojičínský zpravodaj

Jubilejní 50. zimní sraz turistů na Skurečené uspořádal 23. února
Klub českých turistů, odbor Tělovýchovné jednoty Nový Jičín. Na
setkání, zařazené mezi letošní významné akce Klubu českých turistů
ČR, dorazilo přes 200 lidí z Moravy i Čech.
Trasy byly individuální. Pěší volili přístup z Čeladné-Podolánek
nebo Horní Bečvy, případně procházky po okolí Skurečené, například
na Martiňák. Vyznavači běžek se mohli vydat udržovanou stopou
z Pusteven.
Odpoledne se turisté sešli před chalupou k slavnostnímu nástupu.
O dobrou náladu se postaralo šest muzikantů. Součástí srazu byl
první ročník zimního táboření. Pro devatenáct odvážlivců to byla
zkouška odolnosti – v noci klesla teplota až na minus 15 stupňů.
Martina Fiedlerová, předsedkyně KČT, odboru TJ
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Máme šampionku ve slalomu
Fanoušci zimních sportů o prvním
březnovém víkendu upřeli svou pozornost do Špindlerova Mlýna, kde slalomem žen pokračoval Světový pohár
v lyžování. Mimo objektivy kamer
a poněkud stranou zájmu novinářů zde
probíhaly Český pohár Nokian Tyres
a mistrovství republiky žáků.
V kategorii mladších žákyň zvítězila
Simona Šenkeříková, žákyně Základní
školy Komenského 66, která závodí za
Simona vybojovala mistrovský lyžařský oddíl Ski klub Valašsko. Nově
titul. Foto: archiv Simony Šenke- bude moci reprezentovat Česko jako
říkové
členka „B“ týmu v kategorii U14 na
neoficiálním mistrovství světa žáků Alpe Cimbra FIS Children cup
2019 v italské Folgarii.
Talentovaná Simona zvládá s přehledem náročný trénink ve skiareálech Bílá, Veselá a Razula pod vedením Ivana Hrstky. Zároveň
se věnuje atletice a s atletickým klubem AKEZ Kopřivnice se připravuje na mistrovství republiky v přespolním běhu. Ve škole ji známe
nejen jako sportovkyni, ale také jako svědomitou žačku. Škola je
pro ni prioritou, o pololetí prospěla s vyznamenáním. Svými výsledky
ukazuje, že lze školní povinnosti skloubit s náročným koníčkem
a sportováním na vrcholové úrovni.
Jitka Hanzelková, ředitelka

Plavci si ve finále polepšili
Podruhé v historii postoupil tým chlapců ze zdejšího Plaveckého
klubu do finále mistrovství republiky družstev. Desítka Novojičíňanů
byla 16. a 17. března v Brně-Lužánkách nejmladším týmem v konkurenci
podstatně větších klubů z krajských měst. Ve většině disciplín naši
plavci dosáhli lepších výsledků než při únorovém semifinále v Pardubicích i v loňském ročníku. Celkově to stačilo těsně na osmé místo,
ale znatelný pokrok dává velkou naději pro příští ročník, v němž by se
chtěli prosadit na některou z vyšších příček.
Vlastimír Perna, trenér

Výzva jménem Svinec

Natálie je mistryní republiky!

Matěj Staněk (červený dres) přivezl z Ostravy zlato.

Foto: Radim Staněk

Další titul mistryně republiky, tentokrát mezi juniory v hmotnostní
kategorii do 50 kilogramů, vybojovala novojičínská volnostylařka Natálie Švrčková na šampionátu, který proběhl 2. března v Hradci Králové.
Mezi 149 zápasníky ze 23 oddílů se prosadil také její oddílový kolega
Daniel Baron, jenž v kategorii do 70 kilogramů obsadil druhé místo.
Následující březnovou sobotu se naše zápasnické naděje představily v Ostravě na 33. ročníku Memoriálu Holečka a Odehnala v řecko-římském stylu. Turnaje se zúčastnil rekordní počet 181 závodníků
ze 16 oddílů. Novojičínští získali sedm medailí: zlaté Matěj Staněk,
Patrik Škarka a Matěj Gulán, stříbrné Rostislav Janča a Vojtěch
Vaculík, bronzové Kristián Očka a Zuzana Jančová. Těsně za stupni
vítězů skončili Tomáš Hantschel, Jan Staněk a Tomáš Špetík.
Roman Kopecký, trenér

Sada medailí pro Klimpara
Tradičním závodem v maďarském Egeru odstartoval na konci
února 14. ročník Světového poháru v ploutvovém plavání. Zúčastnilo
se ho 700 ploutvařů ze 17 zemí. Českou výpravu tvořila malá skupina
závodníků novojičínské Laguny. Kompletní sadu medailí přivezl juniorský plavec v krátkých ploutvích Jakub Klimpar – zlato vybojoval
na trati 100 metrů, stříbro ve sprintu na poloviční vzdálenosti a bronz
na 200 metrů.
Nejlepší sportovci Laguny v Egeru chyběli. Jakub Kovařík se zotavuje z nemoci a zranění, Jakub Jarolím plnil své pracovní povinnosti
fyzioterapeuta. Ve druhém kole Světového poháru, které se na konci
března uskutečnilo v Itálii, už měli oba závodit.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Celkem 157 lidí během prvních 69 dnů letošního roku vyšlo, vyběhlo
nebo vyjelo na kole na Svinec – na kontě už mají tři tísíce výstupů! Při
jedné cestě účastník zdolá 7 kilometrů a překoná v průměru 230 výškových metrů. To znamená, že všichni dohromady již 78krát vystoupali
na Mount Everest a obešli více jak půl planety Země. Nejzdatnější
účastník Vity brzy překoná dvoustý výstup!
Informace o projektu, podpořeném z participativního rozpočtu
města, najdete na http://www.nasvinec.cz. Registrace a vydávání
výher každé pondělí od 17:00 do 18:00 h v AS Fitness, Dvořákova
ulice 1947/41 (Kalač).
Jiří Klein, Zážitky v pohybu

Sezona 1+1 Tour se blíží
Všichni členové zdejšího klubu Moravian Gators už hoří nedočkavostí, až bude sezona 2019 počátkem dubna oficiálně zahájena.
V únoru se však museli vyrovnat se ztrátou jednoho z nejobětavějších
a nejzkušenějších discgolfistů – Jiřího Bílka, přezdívaného „Šedý
vlk“. Novojičínští se i s dalšími kluby z různých koutů Česka zúčastnili
vzpomínky na tohoto výjimečného člověka.
Ani přesto však Moravian Gators nezaháleli a naplánovali všechny
části velké 1+1 Tour, jež bude probíhat na Bochetě a uskuteční se
21. dubna, 19. května a 30. června. Zveme všechny, kdo se chtějí
naučit hrát discgolf, popřípadě se v něm zdokonalit, na tuto mimořádnou akci. My už se moc těšíme!
Radek Dostál, Moravian Gators
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Novojičínští ploutvaři reprezentovali Česko v Egeru.

Foto: archiv Laguny

Triumfy tenisových nadějí
Skvělou zimní sezonu prožívá velká naděje novojičínského tenisu
Jakub Palacký. V kategorii Baby tenis hráčů do 10 let vyhrál tři
turnaje v řadě – v Olomouci, Trojanovicích a Ostravě. Jediného přemožitele našel až ve finále oblastních přeborů, kde se utkali nejlepší
hráči Moravskoslezského kraje. Také Filip Formánek v kategorii
mladšího žactva vybojoval své první celkové vítězství na turnaji
v Havířově.
Radek Vrba, trenér

Novojičínský zpravodaj
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Sto padesát let novojičínského pivovaru
Nejstarší zmínky o pivovarnictví v Novém Jičíně lze hledat ve
14. století. Možnost vařit a čepovat pivo byla výsadním právem
zdejších měšťanů. Vedle starobylých šenkovních domů začaly
v 18. století ve městě vznikat zájezdní hostince, kde bylo pivo
velmi žádané. A v následujícím století byla již spotřeba tak velká,
že bylo nutné založit vlastní pivovar. Tohoto úkolu se roku 1869
ujal Leopold Kudielka, který v místech zvaných Pochhütte (česky
Bocheta) postavil vlastní výrobnu piva.
Jméno Bocheta pravděpodobně pochází z označení hutě na
zpracování železné rudy, která zde kolem roku 1700 existovala.
Po dokončení stavby císařské silnice byl v těchto místech otevřen
zájezdní hostinec „U zeleného věnce“, který sloužil k přenocování
poháněčů dobytka. Byla zde i kovárna. Údajně podle bouchání
se název nového pivovaru ustálil ve jménu Bocheta.
Božský mok z Bochety
Leopold Johann Kudielka se narodil 6. srpna 1816 v rodině Václava Kudielky a jeho manželky Viktorie v domě č. 14 na novojičínském náměstí. Jeho otec byl majitelem domu č. 51 na tehdejší
Fröhlichgasse (dnes Nerudova ulice) a byl představitelem měšťanů
s právem vařit pivo. V rodném městě vychodil hlavní školu a u svého
otce se vyučil pivovarnictví.
V mládí se stal nájemcem pivovaru v Kuníně, později pivovaru
v Místku a u hrabat Seillernů ve Starém Jičíně. V roce 1864 zakoupil
hostinec „zur Pochhütte“ v Loučce a následně zde vybudoval
vlastní pivovar. Byl velmi šikovný podnikatel, který do procesu
výroby piva zapojil také parní stroj.

Pivovar Bocheta na počátku 20. století.

Milovníci novojičínského piva v roce
1911 (pekař Kamprat, hudebník Teiß,
pekař Lichnowski, měditepec Kolig
a řezník Sommer). Foto: Muzeum
Novojičínska

Válečná kořist
V roce 1945 byl pivovar Kudielka
znárodněn a byla na něj uvalena
národní správa. Jako původní válečnou kořist ho kapitán Jemeljan Jefimovič Gladkich z velitelství čtvrtého
ukrajinského frontu musel předat do
rukou podporučíka Augustina Vaculy,
jednajícího za československou vládu. Národním správcem se stal pro
technickou oblast pivovaru sládek
Antonín Malík (*17. 1. 1898 Týn nad
Bečvou), od září 1945 jím byl ustanoven František Procházka z Příbora
(*27. 1. 1881 Hulín). Provoz následně
roku 1948 převzal národní podnik
Sládek František Procházka. Moravskoslezské pivovary, který ho
Foto: Státní okresní archiv Nový v roce 1953 předal Ostravským pivoJičín
varům. Posledním majitelem byl
v letech 1960–1970 podnik Severomoravské pivovary.
Koncem šedesátých let měl pivovar roční produkci 72 tisíce
hektolitrů piva. Vedle pivovarského komplexu existoval také hospodářský statek o výměře přesahující 62 hektary, který se svými
šedesáti kusy dobytka zásoboval novojičínské domácnosti až pěti
tisíci litry mléka měsíčně.

Foto: Muzeum Novojičínska

Bochetské pivo brzy získalo
proslulost po celém okolí. V letech
1897 až 1917 byl společníkem
Josef Rossmanith, nájemce panského pivovaru v Razové. Pivovar
Kudielka & Rossmanith vařil
mimo jiné známého Bochetského
kozla 12° (Pochhütter Bock)
a Loučské výčepní světlé pivo
10°. Na sklonku 19. století poblíž
tohoto pivovaru vyrostla novojická střelnice, jež v roce 1891 přivítala účastníky IV. moravských
zemských střeleb. Po smrti Josefa Rossmanithe přešel pivovar do
majetku Ing. Alberta Kudielky
a v roce 1943 po jeho smrti do
vlastnictví manželky Olgy Kudielkové. Ještě v roce 1938 vyráběl
pivovar okolo 13 tisíc hektolitrů
piva ročně.

Novojičínský zpravodaj

Titulní list hlavičkového papíru pivovaru Bocheta.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Snímek pivovaru z padesátých let minulého století.
Foto: Muzeum Novojičínska

Jubilant na rozloučenou
Pivovar ukončil provoz před 50 lety, přesně 100 let po svém
vzniku – v roce 1969 poslední bochetský sládek uvařil závěrečnou
várku výročního piva Bochetského jubilanta 12°. Jeho vynikající
služby společně s ředitelem pivovaru Václavem Petrasem využil
právě vznikající pivovar Radegast v Nošovicích, který se nepřímo
stal dědicem a pokračovatelem tradice pivovarnictví v Novém
Jičíně.
Radek Polách a Jaroslav Zezulčík, Muzeum Novojičínska
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Julius rytíř von Newald
„Julius Newald jednomyslně zvolen starostou říšského hlavního
a rezidenčního města Vídně. Následoval velký jásot.“ Takto o politickém úspěchu jednoho ze synů našeho města informovala v sobotu
13. 7. 1878 stručná telegrafická zpráva, doručená těsně před uzávěrkou 28. čísla 5. ročníku novojičínských novin Neutitscheiner
Wochenblatt für Stadt und Land.
Právo namísto soukenictví
Nově zvolený starosta Vídně se narodil
v Novém Jičíně v neděli 11. dubna 1824 do
rodiny soukeníka Antona Newalda a jeho
ženy Barbary, dcery zemřelého šenkovního
měšťana Georga Zimmera. Pokřtěn byl ve
farním kostele o dva dny později jménem
Julius Sebastian. Za kmotry mu byli, jako
ostatně u téměř všech jeho sourozenců,
mydlář Sebastian Bilimek a vdova po šenkovPodobenka Julia Newalda. Foto: repro Státní ním měšťanovi Maria Schrammová.
Julius byl čtvrtým z pěti dětí manželů
okresní archiv Nový Jičín
Newaldových a mladším ze dvou synů. Jeho
otec, původně šenkovní měšťan, se rozhodl zkusit štěstí v jiném
oboru a časem se vypracoval na soukenického mistra s vlastní dílnou
v domě čp. 617 (dnes Sokolovská 9) na rohu ulic Neustiftgasse
a Fäbergasse.
V tomto domě se Julius narodil, vyrůstal a docházel za vzděláním
do hlavní školy. Z něj také vyprovodil na poslední cestě svého otce,
který zemřel v roce 1835 na úplavici. O dva roky později Julius
nastoupil na opavské gymnázium, z něhož odcházel jako devatenáctiletý talentovaný a nadějný student s vynikajícími výsledky.
Po vzoru staršího bratra Johanna se vydal na studia do Vídně. Mezitím
jeho matka v zastoupení nejstarší dcery Marie prodala dům i s dílnou,
protože žádný z chlapců se neujal otcova řemesla. Johann absolvoval
lesnickou akademii v Mariabrunnu u Vídně, Julius se rozhodl věnovat
právu. Tradice místa však přerušena nebyla, protože dům později koupil
a přestavěl soukeník a textilní podnikatel Max Preisenhammer, jemuž
posloužil jako ředitelská vila na okraji jeho továrního komplexu.

Newaldův rodný dům – detail plánu přestavby pro Maxe Preisenhammera.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Doba velkých změn
Julius Newald ukončil studia v roce 1849. Poté se věnoval praxi v rozličných odvětvích svého oboru, v advokacii, notářství i na státním zastupitelství. Během této doby získal titul doktora práv. Vzhledem k nejistým
vyhlídkám si namísto advokacie vybral jistější povolání – doložil povinnou
tříletou praxi, složil potřebné zkoušky z politické správy a soudní služby
a nastoupil na místo c. k. civilního a vojenského jednatele. Jako veřejný
zástupce si získal dobré jméno i širokou a významnou klientelu.
V roce 1857 se oženil se slečnou Laurou Dirnböckovou, dcerou
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knihkupce Jakoba Dirnböcka, jenž v letech 1848–1858 zastával úřad
obecního představeného a později i obecního rady v Alservorstadtu,
části Vídně ležící v 9. okrsku zvaném Alsergrund. Ten se stal Juliu
Newaldovi osudným. Zde bydlel se ženou a syny v domě, později
zvaném Newaldhof, zde se také zapojil do veřejného života. V roce
1864 byl za okrsek zvolen do obecní rady, kde se přiklonil k pravicové
liberální Mittelpartei Cajetana Feldera. Úřad ještě třikrát obhájil.
Na vídeňské radnici působil v období velkých společenských změn
v Habsburské monarchii, coby následku revolučního roku 1848.
Jejich nejviditelnějším mementem bylo bourání vídeňských hradeb
a stavba slavné okružní třídy, lemované úřady a institucemi – parlamentem, radnicí nebo univerzitou – reprezentujícími zejména novou
liberálně smýšlející elitu s kořeny v měšťanském stavu a touhou prosadit se i přes nevoli konzervativních kruhů. Na území vyvzdorovaném
na armádě, která ho s nevolí postoupila nové garnituře, proti níž
neúspěšně bojovala na barikádách roku 1848.
Vídeňským radním a starostou
Rozsáhlými vědomostmi ve věcech samosprávy a práva, získanými
dřívější praxí, a zároveň skromným a mírným přístupem si Julius
Newald záhy vysloužil uznání a úctu kolegů. Už roku 1865 se stal
představeným nejváženějšího právního odboru, o tři roky později druhým místostarostou a roku 1869 prvním místostarostou Vídně. Jako
člen téměř všech komisí se zabýval zejména záležitostmi práva a vnitřní
samosprávy. Podílel se také na stavebním řádu, regulaci Dunaje a projektu stavby 1. vídeňského vodovodu, který do města přiváděl kvalitní
pramenitou vodu z Vídeňského lesa. Za své zásluhy byl několikrát
oceněn a vyznamenán a roku 1874 povýšen do šlechtického stavu.
Po smrti starosty Andrease Zelinky v roce 1868 se vídeňská obecní
rada rozhodovala právě mezi Cajetanem Felderem a jeho spolupracovníkem Juliem Newaldem. Volba nakonec padla na prvně jmenovaného, ovšem o deset let později po Felderově odstoupení ze
starostenského úřadu byl Julius Newald zvolen 109 hlasy ze 111. Při
opětovné volbě 7. července 1881 byl v úřadě potvrzen 95 hlasy ze 117.
„Všichni zachráněni!“
Jeho politickou kariéru ukončila kauza tragického požáru Komické
opery na Schottenringu, zvané také Ringtheater. Večer 8. prosince
1881 těsně před začátkem plně vyprodaného představení Hoffmanových povídek Jacquese Offenbacha selhalo plynové osvětlení,
z něhož začal unikat plyn a následovala exploze.
Přivolaná policie situaci špatně vyhodnotila a zabránila dobrovolníkům v další pomoci zvoláním „Všichni zachráněni“, přestože se
v budově nacházely ještě stovky lidí. Na úzkých neosvětlených chodbách a schodištích bez oken našlo smrt okolo 400 osob, mnoho
z nich bylo umačkáno ve vstupních dveřích, které se otevíraly dovnitř,
záchraně nadosah.
Při následné identifikaci obětí byly
poprvé použity zubařské záznamy
a tím položeny základy vídeňské kriminalistické školy a forenzní stomatologie. Při následném kompetenčním
sporu s opozicí se Julius Newald rozhodl v lednu 1882 složit svůj úřad
a koncem dubna téhož roku usedl na
lavici obžalovaných v procesu Ringtheater, aby byl v polovině května zbaven všech obvinění.
S podlomeným zdravím se však
stáhl do ústraní. Když 17. srpna 1897
zemřel, účastnily se jeho pohřbu
mnohé delegace a vídeňské spolky.
Newaldův hrob s kyticí od Klubu Uložen byl do rodinné hrobky v Klosrodáků. Foto: Pavel Wessely
terneuburgu. Její náhrobek připomíná
dostavbu vídeňské radnice, největší dílo jeho starostenské kariéry.
Lenka R. M. Chobotová, Státní okresní archiv Nový Jičín
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Výstava ve foyeru
Dílo brněnského malíře a grafika Rostislava Pospíšila
Akce
■ Pondělí 1. dubna v 19:00 h • Stanislav Štepka: BESAME
MUCHO alebo Čo sa skrýva v kufri (a v nás) • Zapomenutý drahý
kufr, kdysi známý muzikant a legendární sentimentální latinskoamerická píseň. • Režie: Ondrej Spišák. Hrají: Stanislav Štepka, Maruška
Nedomová, Simona Miháliková 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 •
E. H. Grieg: Koncert pro klavír a orchestr, P. I. Čajkovskij: Symfonie
č. 6 „Patetická“ • Pavol Praženica – klavír, Mihhail Gerts – dirigent
• Kruh přátel hudby.
■ Sobota 13. dubna v 19:00 h • PROFESSIONAL DEFORMATION
a lektoři bluegrassové dílny Petra Brandejse.
■ Pondělí 15. dubna v 17:00 h • malý sál • KLAVÍRNÍ VEČER •
Účinkují žáci klavírního oddělení ZUŠ. Vstupenky na místě před koncertem.
■ Čtvrtek 18. dubna v 19:00 h • Francis Veber: BLBEC K VEČEŘI
• Bláznivá francouzská komedie. Režie: Jiří Menzel. Hrají: Václav
Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák/Petr Pospíchal,
Jana Boušková/Hana Heřmánková, Jana Švandová/Vlasta Žehrová/Hana Heřmánková.
■ Středa 24. dubna – čtvrtek 25. dubna, vždy v 18:00 h • DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ.
Předprodej vstupenek v ZUŠ: 8. a 9. 4. od 14:00 do 17:00 h – 2 ks
na osobu, 10. a 11. 4. od 14:00 do 17:00 – volný prodej.
■ Pátek 26. dubna v 19:00 h • malý sál • CELBOSS • Francouzská
zpěvačka Céline Bossu a její kapela přinášejí hudbu, šansony, lásku,
radost a dobrou náladu.
■ Sobota 27. dubna v 18:00 h • Farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie • ALLELUJA • Zazní Missa Brevis Jiřího Pavlici a další. Účinkují: PS Ondráš, PS Kopřivnice, Chrámový sbor Hustopeče nad
Bečvou a Příbor, Velký symfonický orchestr Sdružení hudebníků Příbor. Dirigent: Zdeněk Pukovec.
■ Neděle 28. dubna v 16:00 h • Bratři Grimové a K. J. Erben:
OBUŠKU, Z PYTLE VEN • Příběh o třech kouzelných darech – stolečku, oslíkovi a obušku. Předplatné skupiny Rolnička.
■ Úterý 30. dubna v 18:00 h • JARNÍ KONCERT • Účinkují orchestr
Boom Bang Band ZUŠ Nový Jičín a Městský dechový orchestr
Kopřivnice. Dirigují: Petr Václav Michna a Pierre Scotto.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ZRANĚNÁ SRDCE • Pondělí 1. dubna/úterý 2. dubna v 17:30 h
• Komedie, romantický, válečný, 109 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ LOVEní • Pondělí 1. dubna ve 20:00 h • Čtvrtek 2. května
v 17:30 h • Česká komedie, romantický, 100 min., nevhodný do 12 let.
■ CAPTAIN MARVEL • Úterý 2. dubna ve 20:00 h 2D dabing •
Zcela nové dobrodružství natočené na motivy komiksů o superhrdince
Captain Marvel, strážkyně galaxie. Hrají: Brie Larson, Samuel L. Jackson • Akční, dobrodružný, sci-fi, 128 min., nevhodný do 12 let.
■ ŽENY V BĚHU • Středa 3. dubna v 17:30 h • Pondělí 15. dubna
ve 20:00 h • Česká komedie, 93 min., přístupný.
■ MY • Středa 3. dubna/středa 10. dubna ve 20:00 h • Horor,
thriller, 121 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU • Čtvrtek 4. dubna/sobota 6. dubna v 17:30 h • Neděle 7. dubna/neděle 14. dubna
v 15:30 h • Animovaný, dobrodružný, rodinný, 72 min., česky, přístupný.
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■ TERORISTKA • Čtvrtek 4. dubna/sobota 6. dubna/sobota
13. dubna/neděle 21. dubna/pondělí 22. dubna ve 20:00 h • Neděle 7. dubna/pondělí 8. dubna/úterý 16. dubna/středa 1. května
v 17:30 h • Černá komedie o učitelce v důchodu, která se rozhodne
opatřit si zbraň a vzít spravedlnost do svých rukou. Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová • Česká komedie, drama, 95 min., nevhodný do 12 let.
■ HALINA PAWLOVSKÁ • Pátek 5. dubna v 19:00 h
■ SHAZAM! • Neděle 7. dubna/pondělí 8. dubna ve 20:00 h • Úterý
9. dubna/úterý 23. dubna v 17:00 h • Akční, fantasy, 132 min., dabing,
přístupný.
■ ZELENÁ KNIHA • Oscarový film • Úterý 9. dubna/ úterý 30. dubna
ve 20:00 h • Snímek získal tři Oscary včetně sošky pro nejlepší film.
Hrají: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. • Drama,
komedie, road movie, 130 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ SKLENĚNÝ POKOJ • Středa 10. dubna/pondělí 22. dubna
v 17:30 h • Drama, 104 min., česky, nevhodný do 12 let.
■ ŘBITOV ZVÍŘÁTEK • Středa 11. dubna v 17:30 h • Neděle
14. dubna/pondělí 29. dubna ve 20:00 h • Horor, 100 min., titulky,
přístupný od 15 let.
■ HELLBOY • Pátek 12. dubna/sobota 20. dubna/středa 24. dubna
ve 20:00 h dabing • Pátek 12. dubna/sobota 13. dubna/středa
17. dubna v 17:00 h dabing • Sobota 13. dubna ve 20:00 h titulky
• Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou.
Hrají: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane • Akční, fantasy,
132 min., přístupný od 15 let.
■ DUMBO • Sobota 14. dubna/neděle 5. května v 17:30 h 2D
dabing • Fantasy, rodinný, 123 min., přístupný.
■ AFTER: POLIBEK • Pondělí 15. dubna/čtvrtek 18. dubna
v 17:30 h • Drama, romantický, 106 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI • Úterý 16. dubna ve 20:00 h
• Animovaný, dobrodružný, 98 min., titulky, přístupný.
■ TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY • Středa 17. dubna ve
20:00 h • Středa 24. dubna v 17:30 h • Dokumentární, road movie,
105 min., česky, nevhodný do 12 let.
■ LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA • Čtvrtek 18. dubna/pátek 19. dubna
ve 20:00 h • Horor, thriller, 93 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ JAK VYCVIČIT DRAKA 3 • Pátek 19. dubna v 17:30 h • Animovaná rodinná komedie, dobrodružný, 104 min., dabing, přístupný.
■ MRŇOUSKOVÉ • Sobota 20. dubna v 17:30 h • Neděle 21. dubna
v 15:30 h • Animovaná rodinná komedie, 92 min., dabing, přístupný.
■ LEGO® PŘÍBĚH 2 • Neděle 21. dubna v 17:30 h • Animovaná
rodinná komedie, 107 min., dabing, přístupný.
■ MODLITBA • Úterý 23. dubna ve 20:00 h • Drama, 107 min.,
titulky, přístupný.
■ LÉTO S GENTLEMANEM • Středa 24. dubna ve 13:00 h •
Česká komedie, romantický, 98 min., přístupný.
■ MIA A BÍLÝ LEV • Čtvrtek 25. dubna/pondělí 29. dubna
v 17:30 h • Rodinný, dobrodružný, 98 min., dabing, přístupný.
■ AVENGERS: ENDGAME • Čtvrtek 25. dubna/sobota 27. dubna/neděle 28. dubna/středa 1. května/sobota 4. května ve
20:00 h • Úterý 30. dubna v 17:00 h 2D dabing • Pátek 26. dubna
v 17:00 h 3D dabing • Pátek 26. dubna ve 20:00 h 2D titulky •
Avengers vedou zbylé superhrdiny, aby ve strhujícím finále sebrali
poslední síly a pokusili se vrátit úder. Hrají: Chris Evans, Robert
Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson.
Akční, dobrodružný, fantasy, nevhodný do 12 let.
■ HLEDÁ SE YETTI • Sobota 27. dubna v 17:30 h • Neděle
28. dubna v 15:30 h • Animovaný, dobrodružný, komedie, 95 min.,
dabing, přístupný.
■ CESTA DO PRAVĚKU • Neděle 28. dubna v 17:30 h • Dobrodružný, fantasy, sci-fi, rodinný, 93 min., česky, přístupný.
Vysvětlivky: ■ Běžné představení
■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior
■ Živé představení
Více k filmům a online rezervace/prodej na: www.kinonovyjicin.cz.
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Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy
■ Do neděle 9. června • Rytířský sál a Kamenná
síň • SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU • Pohled
do složitého miniaturního světa.
■ Pátek 26. dubna – neděle 22. září • ANTONÍN
KROČA – MALÍŘ ŽIVOTA A DUŠE • Autorská výstava akademického malíře žijícího a tvořícího v Moravskoslezském kraji. Vernisáž
25. dubna v 17:00 h.
Akce
■ Úterý 9. dubna – středa 17. dubna • VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH •
Interaktivní pořad pro žáky mateřských a základních škol, zaměřený
na tradice spjaté s příchodem jara a Velikonocemi. Pouze pro přihlášené.
■ Sobota 13. dubna od 8:30 do 13:30 h • VELIKONOČNÍ JARMARK • Tradiční jarmark na nádvořích žerotínského zámku s kulturním programem. Dospělí 30 Kč, děti 10 Kč.
■ Úterý 30. dubna od 18:00 do 22:00 h • ČARODĚJNÁ MUZEJNÍ
NOC • Podrobnosti v rubrice Pozvánky na straně ...
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–17:00 h
Sobota zavřeno • Neděle, svátky 9:00–16:00 h
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy
■ Do úterý 26. dubna • Městská knihovna • BAREVNÁ ENERGIE
• Plastické energetické obrazy Miriam Kocurkové Rochové.
■ Pondělí 1. dubna – pátek 26. dubna • Výstavní síň Stará pošta
• OKÉNKA DO TICHA … DŘEVĚNOU KAMEROU • Fotografie
Marcela Honzy, pořízené velkoformátovou dřevěnou kamerou zachycující přírodní motivy, zejména interiér lesa.
■ Pondělí 8. dubna – pátek 10. května • Coffeemusicbar •
ALL4SOUL • Grafika, design, spray art Jana Návrata.
Akce
■ Pátek 5. dubna v 19:00 h • Kino Květen • HALINA PAWLOWSKÁ:
MANUÁL ZRALÉ ŽENY • Zábavná show nejoblíbenější české spisovatelky. Vstupné 280/330 Kč.
■ Sobota 6. dubna v 19:00 h • Klub Galerka • Open Mic • Pohodový večer s přáteli a s možností zahrát si tři své písně na pódiu.
Vstupné 20 Kč.
■ Pátek 12. dubna ve 20:00 h • Klub Galerka • TOMÁŠ KOČKO
& ORCHESTR • Dvacet let s básněmi Ladislava Nezdařila. Vstupné
150/180 Kč.
■ Pondělí 15. dubna v 18:00 h • Coffeemusicbar • LITERÁRNÍ
VEČER • Verše a prózy Jacquesa Préverta v podání Ivany Križákové
a Jiřího Prokeše. Vstupné 30 Kč.
■ Středa 17. dubna – pátek 19. dubna, vždy od 8:00 h • Masarykovo náměstí • VELIKONOČNÍ JARMARK • Více informací
v rubrice Pozvánky na straně …
■ Čtvrtek 18. dubna v 18:00 h • Klub Galerka • GALERDOOR
& MATĚJ BALGA: NA KOLE A V KAJAKU KOLEM SVĚTA • Cestovatelská přednáška. Vstupné 70/100 Kč.
■ Pátek 19. dubna ve 20:00 • Klub Galerka • SLAM POETRY
NOVÝ JIČÍN • Stand Up mistra republiky ve slamu Dr. Filipitche,
Šimona Felendy a finalistů mistrovství republiky Daniela Kunze
a Jiřího Juráně. Vstupné 80/100 Kč.
■ Pátek 26. dubna – sobota 27. dubna, vždy od 8:30 h • Městská
knihovna • VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ A KOLEJIŠŤ •
Podrobnosti v rubrice Pozvánky na straně …
■ Pátek 26. dubna ve 20:00 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB & ZEURÍTIA
& PETRENI & ŠMOLDAS (CZ/IT) • Brazilská bossa nova a jazz v unikátní
kombinaci zpěvu, akustické kytary a perkuse. Vstupné 120/150 Kč.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FOKUSU
• Pondělí 1. dubna – pátek 5. dubna od 14:00 do 20:00 h • Informace o kroužcích, lze si vyzkoušet jednotlivé činnosti.
■ VÍTÁNÍ JARA • Úterý 2. dubna v 9:00 h • SVČ Fokus • Tradiční
přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí ze speciálních škol
okresu.
■ FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ • Sobota 13. dubna ve
13:00 h • SVČ Fokus • Další kolo klání ve hře Karak o hodnotné
ceny, volné hraní her. Cena 30 Kč.
■ JARNÍ KOLEČKOVÁ JÍZDA • Neděle 14. dubna ve 14:00 h •
Masarykovo náměstí • Pro všechny nadšence na kolečkách – závody
kočárků (startovné 80 Kč), odrážedel a koloběžek (startovné 20 Kč),
doplňkové soutěže, exhibice na kolečkových bruslích, dětský koutek,
zábavné stanoviště pro všechny, tanec, bosonohý chodníček...
■ VELIKONOČNÍ STOLNÍ TENIS • Pátek 19. dubna v 9:00 h •
velký sál SVČ Fokus • Turnaj ve dvouhrách pro neregistrované
hráče, od mladších žáků po dospělé. Prezentace od 8:30 h na místě
nebo na e-mailu sedlar@fokusnj.cz a tel. 734 287 205. Nutná sportovní obuv. Cena 50 Kč za hráče.
■ TANEC FOKUS • Sobota 20. dubna v 10:00 h • Basketbalová
hala • Nepostupová soutěžní přehlídka amatérských tanečních skupin – disco dance, show dance, street dance, zumba a různé.
■ DEN ZEMĚ 2019 • Pátek 26. dubna od 9:00 do 16:00 h • Masarykovo náměstí • Zábavný a poučný program, informace o třídění
odpadů, skákací hrad...
■ OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK • Sobota 27. dubna • Tradiční výlet
studánkovou trasou. Sraz v 11:45 h u autobusové zastávky Žilina
U partyzána, odjezd autobusu v 11:35 h z autobusového nádraží,
stanoviště 5. Na trase zálesácký oběd, cíl u restaurace Na Prachárně.
Zdarma.
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Pondělí 15. dubna v 17:00 h • Beskydské divadlo – malý sál •
KLAVÍRNÍ KONCERT • Prodej vstupenek na místě před koncertem.
■ Středa 24. dubna – čtvrtek 25. dubna v 18:00 h • Beskydské divadlo
• DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Předprodej v ZUŠ: 8. a 9. dubna od
14:00 do 17:00 h – 2 vstupenky na žáka, 10. a 11. dubna od 14:00 do
17:00 h – volný prodej.
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
■ Úterý 2. dubna – úterý 30. dubna • galerie Návštěvnického
centra • OUESSANT VE FOTOGRAFIÍCH HELENY ZEMÁNKOVÉ
• Vernisáž 1. dubna v 17:00 h.
■ Do čtvrtka 30. května • placená expozice klobouků Návštěvnického centra • Z HISTORIE NOVOJIČÍNSKA • Ze sbírky Jana
Dvorského.
• V nabídce nové upomínkové předměty – hrníčky,
deštníky, pláštěnky, multifunkční šátky, termohrnky,
frisbee, flash disc, nákupní tašky.
• 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.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h
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Duben 2019

Pozvánky
• Přednáška o stresu a výroba sandálů
Dvě akce pro veřejnost uspořádá v dubnu zdejší Knihkupectví
a kavárna Jiří Fiala. V pátek 12. dubna v 17:30 h si můžete poslechnout přednášku Řeči, které léčí, na téma Stres – jak a kdy škodí
našim buňkám, jak se proti němu účinně bránit, poslové dobrých
zpráv. V neděli 28. dubna od 9:00 do 19:00 h si můžete vyzkoušet
výrobu barefoot sandálů.
• Vydejte se na cesty s turisty!
Dvě akce pro příznivce turistiky uspořádá v nadcházejícím období
novojičínský Klub českých turistů, odbor Turisti. V sobotu 13. dubna to
bude zájezd do Hostýnských vrchů a na Kelčský Javorník. Odjezd vlastním
autobusem v 7:30 h od Lidlu. Připraveny budou trasy od 11 do 21 kilometrů. Na programu bude také návštěva rozhledny na Kelčském Javorníku, oblíbené turistické chaty na Tesáku i poutního místa Svatý Hostýn.
Návrat do Nového Jičína do 18:00 h. V týdnu od 5. do 12. května se
uskuteční autobusový zájezd Labské pískovce. Jeho součástí bude
návštěva skalních měst, stolových hor, rozhleden a vyhlídek na české
i německé straně – Děčínského Sněžníku, Velkého Chlumu, Růžovského
vrchu, Tiských stěn, Königsteinu, Bastei, Liliensteinu a jiných. Své trasy
si budou moci zvolit nároční i méně zdatní turisté. Ubytování s polopenzí
bude v hotelu v Děčíně. Aktuální informace na http://turisti-kctnj.cz a na
vývěskách v ulicích Lidické a K Nemocnici.
• Démant a slzy ve verších a hudbě
Komponovaný pořad anglické duchovní poezie a klasické hudby
s názvem Démant a slzy se uskuteční v neděli 14. dubna v 17:00 h
v modlitebně evangelické církve ve Smetanových sadech 1. V pořadu
Rapsodického divadla v Olomouci účinkují herci Martina Pavlíková a Igor
Dostálek, na violoncello hraje Marián Pavlík. Vstupné bude dobrovolné.
• Náměstí ožije velikonočním jarmarkem
Po tři dny bude na Masarykově náměstí probíhat velikonoční jarmark. Navštívit ho můžete od středy 17. dubna do pátku 19. dubna
– první dva dny od 8:00 do 17:00 h, na Velký pátek od 8:00 do
13:00 h. Kromě prodeje velikonočního zboží, dekorací a potravin
bude připraven bohatý kulturní program. Ve středu to budou například
Velikonoční dílna s Fokusem, dětská vystoupení a koncert těšínské
písničkářky Beaty Bocek, následující den pohádkové divadlo pro
děti a vystoupení cimbálové muziky Buriánek z Kopřivnice, v pátek
pekařská dílnička s Hezounem. Podrobnosti najdete na www.icnj.cz.
• Přijďte mezi sběratele!
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a jiných předmětů se uskuteční ve středu 17. dubna od 14:30 do 16:30 h v Klubu
seniorů na ulici Msgr. Šrámka 13. Vstupné bude dobrovolné.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce do klubových místností na baště městského opevnění v úterý
23. dubna v 16:30 h na přednášku Martina Vitka s názvem Horké
jaro 1919 na Novojičínsku. V sobotu 27. dubna zveme na tradiční
Otvírání studánek neboli na Cestu za tuctem studánek na modré
trase Puntíkem. Společně vyrážíme v 11:45 h od autobusové
zastávky v Žilině – U Partyzána. Připravena bude zálesácká svačina s možným zakončením cesty u restaurace Na Prachárně.
Použít lze i autobus s odjezdem v 11:35 h z autobusového nádraží,
stanoviště č. 5. Linka bude posílena o další autobus! V klubových
prostorách pořádáme v úterý 30. dubna od 17:00 h jarní setkání
Čarodějnice na baště, spojené s retro výstavou Poklady nejen
z kravařských půd a sklepů. Nestandardní úbor a šprýmovná nálada vítány!

Novojičínský zpravodaj

• Kouzelný svět železnice

Foto: Lenka Malinová
Výstavu železničních modelů a kolejišť uspořádají Městské kulturní středisko a Společnost přátel železničního modelářství
a železnice v pátek 26. dubna od 8:30 do 18:00 h a v sobotu
27. dubna od 8:30 do 14:00 h v prostorách městské knihovny
v Husově ulici 2. Po dobu konání výstavy bude dětské oddělení
uzavřeno. Jednotné vstupné bude 50 korun. Organizované skupiny
dětí – mateřské a základní školy a družiny – budou mít vstup
zdarma. Vzhledem k časovým možnostem je nutné návštěvu skupiny rezervovat na tel. 556 785 174.
• Dny umění nevidomých
Již podeváté bude mít veřejnost na Novojičínsku možnost poznat
umění profesionálních nevidomých a slabozrakých interpretů a umělců. Od dubna do května proběhne v Kopřivnici, Příboře, Novém
Jičíně a Frenštátě pod Radhoštěm jeden hudební večer. Festival
završí zářijový slavnostní koncert v kostele Povýšení svatého Kříže
v Kuníně a výstava grafik a ilustrací Markéty Evjákové v hale novojičínské radnice. Pro publikum v Novém Jičíně bude v neděli
28. dubna v 17:00 h připraven hudební večer v místním evangelickém
sborovém domě v Janáčkových sadech 1. Zpěvem a hrou na příčnou
flétnu rozezní sál Eva Blažková za klavírního doprovodu Lukáše
Poledny. Na programu budou písně s duchovní tematikou od baroka
po romantismus. Vstupné bude dobrovolné. Podrobnosti na
www.sonsnj.cz/cz/dun-2019.
• Zámek v zajetí čar a kouzel
Čarodějná muzejní noc propukne v úterý 30. dubna od 18:00 do
22:00 h v Žerotínském zámku. Hned na úvod a potom ještě
v 19:30 h můžete zhlédnout pohádkové představení Kuba a tři čerti
v podání souboru Divadla Pod věží ze Štramberku. Zámek vás uvede
do virtuální reality, v níž budete překonávat sami sebe, ponoříte se
do iluze skutečného světa s trochou napětí nebo si pohrajete ve fiktivním světě počítačových her. Chybět nebude ani ochutnávka zdravých pokrmů a nápojů, věštba a výklady karet. Na výstavě
Společenský život hmyzu budou kromě živých exponátů připraveny
i hmyzí převleky a hry pro děti, spojené s tvořivou dílnou. K vyzkoušení
bude ruční ražba „malého groše“ císaře Rudolfa II., prohlédnout si
můžete stálé expozice a výstavy. Opomenuty nezůstanou ani čarodějná výzdoba a ukázky dobových mučicích nástrojů. Vstupné pro
dospělé 40 Kč, děti zdarma.
• Školní akademie 110 let poté
Akademie s názvem 110 let poté, připomínající letošní jubileum
Základní školy Komenského 68, se uskuteční v úterý 7. května
v 17:00 h v Beskydském divadle. Škola na ni zve rodiče žáků i své
přátele.
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Duben 2019

Alex Paszko
revize tlakových a plynových zařízení
■ revize tlakových nádob, parních
a horkovodních kotlů
■ revize a kontroly domovních a průmyslových plynovodů
■ revize plynových zařízení na propan butan a zemní plyn
■ revize regulačních stanic plynu, plynových kotelen a kotlů
Kancelář:
Odry a Fulnek + oblast působení Moravskoslezský kraj
Tel.: + 420 608 626 384 • e-mail: revize1@centrum.cz
www.revize-tns-plyn.cz

SATELITNÍ DOTACE
✔ na montáž nového satelitu jen
za 300 Kč
✔ nebo naladění karty se 100 programy

www.taxinj.cz
Novojičínský zpravodaj

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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Fotosoutěž čtenářů – 96. kolo
Březnová zásilka soutěžních
fotografií byla opět jednou
vskutku zajímavá a převážně
i kvalitní. Kdyby bylo k dispozici
více místa, uspělo by aspoň
šest snímků. Za této situace
přidáváme jako bonus čtvrtý
záběr.
1. místo získává Linda Polášková za snímek, kterým se
současně snad už loučíme
s letošní zimou.
2. místo dobyl Stanislav Křenovský pozoruhodným záběrem věže novojičínského
farního kostela na pozadí
únorového úplňku.
3. místo patří Romanu Braneckému za pohled ze střešního
okna, který mu asi mnohý
závidí.
4. výjimečné místo si vysloužil
Martin Rýdel za kouzelně
zachycený západ slunce na
Svinci.
Pavel Wessely

1. místo: Linda Polášková

3. místo: Roman Branecký

2. místo: Stanislav Křenovský
4. místo: Martin Rýdel
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 15. dubna ve 12:00 h
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 4/2019 vyšlo 27. 3. 2019, distribuce 1.–2. 4. 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
Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Inzerce: G. Vyskočilová, tel.: 777 367 085, e-mail:
g.vyskocilova@samab.cz.Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Za obsah reklamy nese plnou odpovědnost zhotovitel,
nikoliv redakční rada nebo město. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E
10230. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na e-mail: njzpravodaj@novyjicin-town.cz. Zpravodaj je k dispozici i v elektronické podobě na
https://www.novyjicin.cz/novojicinsky-zpravodaj-aktualni-vydani/. Přečíst si ho lze i v chytrém telefonu prostřednictvím nainstalované mobilní aplikace Nový Jičín
v mobilu.

