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Profesionální hasiči zachraňují životy
a majetek už padesát let
Podrobnosti čtěte na straně 6. Foto: HZS Moravskoslezského kraje
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Cena pro město v mobilu
Naše město získalo v krajském kole soutěže Zlatý erb ocenění
za aplikaci Nový Jičín v mobilu. V kategorii Smart City a nejlepší
elektronická služba obsadilo 2. místo. Soutěž hodnotí webové
stránky a elektronické služby měst a obcí.
Porota klade hlavní důraz na obsah, aktuálnost a zejména na
užitečnost informací poskytovaných občanům prostřednictvím
webových stránek nebo elektronické služby. Mobilní aplikaci Nový
Jičín v mobilu město spustilo loni v lednu.
„Hlavní menu nabízí osm základních dlaždic – aktuality, kalendář
akcí, úřad, kontakty, průvodce, doprava, hlášení závad a nastavení.
K nejdůležitějším informacím se uživatelé dostanou na dvě až tři
kliknutí, tedy mnohem rychleji než na webu,“ popsal vedoucí organizačního odboru radnice Zdeněk Petroš.
Aplikaci si dosud stáhlo bezmála 1 600 lidí. „Komunikace prostřednictvím chytrých telefonů usnadňuje, zlepšuje a zrychluje
výměnu informací mezi úřadem a občany,“ řekl místostarosta
Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí

Navrhněte Dobrovolníka roku!
Město opět vyhlásilo anketu Dobrovolník roku. Návrhy na ocenění
lidí, kteří nezištně pomáhají v sociální a zdravotnické oblasti, mohou
organizace i občané posílat do 31. května. Slavnostní vyhlášení
proběhne na Dni sociálních služeb, který proběhne 11. září na Masarykově náměstí.
„Titul lze udělit registrovaným i neregistrovaným dobrovolníkům
a lidem, kteří pomáhají sociálně slabým a vyloučeným, seniorům,
nemocným a hendikepovaným. Působit mohou v terénu i sociálních
či zdravotnických organizacích v Novém Jičíně. Ocenění může
získat i občan jiné obce, pokud vyvíjí dobrovolnickou činnost
v našem městě,“ uvedla Daniela Susíková z odboru sociálních
věcí.
Nominace musejí být písemné a obsahovat základní údaje
o navrhované osobě – jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
telefon, popřípadě e-mailovou adresu – a samozřejmě i stručný životopis a podrobný popis její činnosti. Navrhovatel musí uvést také
své jméno, adresu a telefonní číslo.
Tipy lze poslat e-mailem na lsablaturova@novyjicin-town.cz nebo
lfrantova@novyjicin-town.cz, v listinné podobě je navrhovatelé
mohou doručit poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, odbor
sociálních věcí, kontaktní osoba Lenka Šablaturová, Divadelní 1,
741 01 Nový Jičín.
Marie Machková, tisková mluvčí

Připomínka Dne vítězství

Veřejné schůze s občany
Veřejné schůze s občany proběhnou v květnu ve všech místních částech našeho města. Kromě členů osadních výborů se
jich zúčastní zástupci vedení města a vedoucí odborů radnice.
Na programu budou informace o činnosti osadního výboru,
investičních a dalších akcích roku 2018 a návrh akcí na letošní
rok. Prostor bude také pro dotazy, připomínky a podněty občanů.
Místa a termíny veřejných schůzí: Žilina – pondělí 20. května
v 17:00 h (přístřešek na hřišti), Bludovice – úterý 21. května
v 17:00 h (budova Fojtství), Loučka – čtvrtek 23. května v 17:00 h
(restaurace U chovatelů), Straník – pondělí 27. května v 17:00 h
(tělocvična areálu TJ), Kojetín – úterý 28. května v 17:00 h (kulturní
dům).
Novojičínský zpravodaj

Volby do Evropského parlamentu
Zástupce do Evropského parlamentu budeme volit v pátek
24. května od 14:00 do 22:00 h a v sobotu 25. května od 8:00 do
14:00 h. Volit lze také s voličským průkazem – informace pro jeho
vyřízení najdete na webových stránkách města. Sídla volebních
místností zůstávají v Novém Jičíně beze změny.
Zdenka Pechová, odbor správních činností

Mladé hrdinky Karolína a Miriam
Karolína Kalužová a Miriam Richtárová cestou do školy zachránily
život kolabujícímu muži. O svém skutku studentky Mendelovy střední
školy nikde nevyprávěly, radnice i škola se o něm dověděly s několikaměsíčním zpožděním z e-mailu jedné občanky. Starosta Stanislav
Kopecký dívkám za pomoc neznámému muži poděkoval a udělil jim
titul „mladý hrdina Nového Jičína.“
„Když jsme procházely autobusovým nádražím, všimly jsme si na
zemi ležícího pána. Špatně dýchal,“ popsala událost z konce loňského roku Karolína. „Uložily jsme ho do stabilizované polohy, zkontrolovaly ústa, aby něco nevdechl, rukou jsme mu přidržovaly hrudník
a zavolaly záchranku,“ doplnila Miriam.
Přestože děvčata studují obor praktická sestra první rok, třídní
učitelka ohodnotila jejich postup jako velmi profesionální. „S praktickými předměty se teprve seznamují, přesto byly schopny rychle
a dobře pomoci,“ uvedla Alžběta Šuláková.
Karolína a Miriam si s odstupem času stále více vybavují, že kolem
ležícího muže procházela spousta lidí, ale nikdo zraněnému nepomohl. „Nezištně pomoci dnes umí málokdo. Přitom zranění, nevolnost
či kolaps může postihnout každého z nás,“ řekl starosta. Obě dívky
by po studiu chtěly pracovat u záchranné služby.
Marie Machková, tisková mluvčí

Město Nový Jičín zve občany na vzpomínkovou akci ke Dni
vítězství. Pietní akt se uskuteční v pondělí 6. května ve 13:00 h
u pomníku padlých na městském hřbitově a ve 13:30 h u památníku u kostela svatého Mikuláše v místní části Žilina. Kytice
u pomníku padlých v místní části Straník bude položena v pátek
3. května v 19:30 h.

Z jednání samosprávných orgánů
9. schůze rady města 20. března 2019: Radní rozhodli
o poskytnutí neinvestiční dotace 13 tisíc korun Charitě Ostrava
na zdravotnický materiál v Hospici sv. Lukáše a finančního daru
20 tisíc korun Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje • souhlasili s přijetím 795 klobouků od společnosti
Tonak pro Slavnosti města • schválili novou organizační strukturu
městského úřadu a směrnici pro hospodaření s byty v majetku
města.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Miriam a Karolína zachránily lidský život.

Foto: Marie Machková
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Oslava výročí vstupu do Unie
Vyvěšením vlajky Evropské
unie na radnici si Nový Jičín ve
středu 1. května připomene
15. výročí vstupu Česka do
tohoto společenství. V městském rozhlase v 11:00 h zazní
Óda na radost, která je oficiální
hymnou Unie. Lidem, kteří se
k oslavám mezníku novodobé
české historie budou chtít připojit, město nabídne placky
s vlajkou Evropské unie a drobné upomínkové předměty, které
lze během května bezplatně
získat v Návštěvnickém centru.
Na snímku červený dub, který
zástupci radnice zasadili ve
Smetanových sadech u příležitosti našeho vstupu do Unie.
Text: Petr Zapletal, foto: Pavel Wessely

Sběr nebezpečných odpadů a kovů
Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kovů
se uskuteční v místních částech Nového Jičína v těchto termínech
a na následujících místech:
Loučka – středa 15. května: 15:45–16:00 h – parkoviště u podzemních garáží, 16:00–16:15 h – u věžáku č. 275 naproti pneuservisu,
16:15–16:30 h – u Koruny, 16:30–16:45 h – u správní budovy bývalého ZD
Kojetín – středa 15. května: 17:00–17:30 h – točna autobusu
Straník – středa 22. května: 15:45–16:15 h – nad školou,
16:15–16:45 h – u prodejny Jednoty, 16:45–17:30 h – odbočka ke
hřišti
Bludovice – středa 29. května: 15:45–16:15 h – čerpací stanice,
16:15–16:45 h – autobusová zastávka u České školy, 16:45–17:30 h
– u kostela
Žilina – středa 5. června: 15:45–16:15 h – u hřiště, 16:15–16:45 h
– Na Výsluní (křižovatka s Beskydskou), 16:45–17:15 h – U Škorňů
(Pstruží potok), 17:15–17:30 h – Beskydská (parkoviště pod kaštany).
Pro převzetí těchto odpadů budeme žádat od občanů doklad
k ověření jejich bydliště.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Radní ocenili strážníky
Svoz proběhne také o svátcích
Svoz směsného komunálního odpadu, uloženého do popelnic
a kontejnerů, bude o květnových svátcích probíhat podle svozového
plánu. Změny jsou však vyhrazeny. Pokud nádoba nebude ve svozový
den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění. Také
svoz separovaného odpadu bude probíhat standardně.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Výzva: Deratizujte!
Město Nový Jičín vyzývá vlastníky, nájemce a správce budov,
kanalizace, horkovodů, šachet a kolektorů, aby zajistili deratizaci
na svém nebo svěřeném majetku – na vlastní náklady a pro zvýšení
účinnosti jednotně ve dvou fázích, nejlépe od 1. do 31. května a od
1. do 30. září. Povinnost provést deratizaci vyplývá ze zákona
o ochraně veřejného zdraví. Provádět ji může pouze způsobilá osoba.
K dosažení potřebného účinku doporučujeme:
• pevně utěsnit otvory vedoucí k možným hnízdištím potkanů – nejlépe zabetonováním
• opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor
a hospodářských objektů
• utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení a podobně
• větrací otvory a kanalizační vpusti zajistit vhodnou mříží nebo jinak
zabezpečit
• utěsnit okenní a dveřní otvory do prostor, kde se hlodavci mohou
zdržovat, spodní část dveří případně oplechovat
• odstranit všechna rumiště a skládky, jež mohou hlodavcům poskytovat úkryt
• zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vyměnit poškozené a netěsnící nádoby, udržovat čistotu v jejich okolí.
Helena Janoušková, odbor životního prostředí

Úřad je bez tajemníka
Na funkci tajemnice zdejšího městského úřadu k 8. dubnu rezignovala Jarmila Absolonová. Působila v ní od října 2011 a nyní se
sama rozhodla ji opustit. „Děkuji jí za práci, kterou zde vykonala,
a do dalších let, nejen v pracovním, ale i v osobním životě jí přeji
hodně úspěchů a spokojenosti,“ řekl za vedení radnice starosta Stanislav Kopecký. Městský úřad už vyhlásil výběrové řízení na obsazení
uvolněného místa – podrobnosti na straně 4.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Rada města ocenila strážníky, kteří dosahují v práci nejlepších
výsledků. Čestné uznání získal Lukáš Demel (na snímku se starostou Stanislavem Kopeckým), jenž byl vyhodnocen jako nejlepší
zaměstnanec městské policie za rok 2018. Za trvale výborné
výsledky v práci a budování dobrého jména městské policie získali
zlatou medaili I. stupně Pavel Boháč, Petr Zajíček, Jindřich Beneš
a Jiří Cyrus, kteří u městské policie působí 25 let. Stříbrnou medaili
II. stupně obdrželi Zdeněk Pospíšil a Karel Vrátný, kteří pracují
jako strážníci 20 let. Radek Podešva je novým držitelem bronzové
medaile III. stupně, u městské policie slouží 15 let.
Text a foto: Marie Machková

O které záměry stojíte?
V únoru a březnu mohli lidé předkládat návrhy
na zlepšení života v našem městě a ovlivnit tak
podobu veřejného prostoru. Sešlo se několik
návrhů různého zaměření – například sportovní
vyžití ve městě, úprava veřejného prostranství
či návrhy na zcela nové možnosti trávení volného času. Náklady se pohybují od 27 tisíc do 100 tisíc korun.
Projekty už mají za sebou úvodní fázi hlasování, která proběhla
na Veřejném fóru 2019. Další fáze bude probíhat elektronicky. Od
6. do 25. května občané rozhodnou, o které záměry ve městě nejvíce
stojí. Vítězné návrhy město uskuteční. K městům s participativním
rozpočtem Nový Jičín patří druhý rok. Loni uspěly a byly realizovány
projekty Na Svinec a Dětské hřiště pro malé i velké sviště. Více informací na https://www.novyjicin.cz/participativni-rozpocet/.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města
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Dvory mění otevírací dobu

Město Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Ve sběrných dvorech v našem městě dochází ke změnám sobotní
otevírací doby. Separační dvůr v Palackého ulici bude od 4. května
každou sobotu uzavřen. Nově bude pravidelně v sobotu otevřen
dvůr v Propojovací ulici, a to od 8:00 do 12:00 h. Jeho provozní doba
se proti původní v Palackého ulici prodlouží o jednu hodinu.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Podrobné informace najdete na www.novyjicin.cz – volná pracovní místa,
výběrové řízení pod číslem 10/2019.

Dobrovolníci uklízeli město

Město Nový Jičín vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pozic

ŘEDITEL(KA) TECHNICKÝCH
SLUŽEB MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA

vedoucí odboru správy majetku
vedoucí odboru správních agend
vedoucí odboru přestupkových agend
vedoucí odboru kanceláře vedení města
vedoucí odboru rozvoje a investic
tajemník/tajemnice Městského úřadu Nový Jičín
Podrobné informace najdete na www.novyjicin.cz – volná pracovní místa,
výběrové řízení pod čísly 8–14/2019.

Rekordních 90 dobrovolníků se 6. dubna zapojilo do akce Ukliďme
Nový Jičín. Vysoká účast byla o to cennější, že počasí nebylo zrovna
příznivé a celé dopoledne pršelo. Mezi dobrovolníky byli místní skauti,
členové zastupitelstva dětí a mládeže, osadního výboru v Žilině,
komise Zdravého města a Místní agendy 21 a mnoho dalších. Už
1. dubna se k úklidu připojili klienti denního stacionáře pro seniory
Domovinka a o šest dnů později věřící církve adventistů sedmého
dne. Společně jsme nasbírali okolo 1 500 kilogramů odpadu! Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu. Zvláštní poděkování patří Jaroslavu
Perútkovi, který se ještě tentýž den postaral o svoz odpadků a účastníkům připravil příjemné zakončení v podobě kotlíkového guláše.
Text a foto: Lucie Hrdličková

Kruháče jsou opraveny
Naše město má za sebou velkou opravu všech pěti okružních křižovatek na silnici 1/57, která je hlavním tahem na Valašské Meziříčí.
Práce dokonce skončily o týden dříve, než se předpokládalo. Komunikace je ve vlastnictví státu, správcem je Ředitelství silnic a dálnic
ČR, které bylo zároveň investorem. Město se na financování akce
nepodílelo a nemohlo ani ovlivnit dopravní komplikace. „Protože
práce probíhaly za úplné uzavírky průtahu městem, chci poděkovat
občanům za trpělivost. Nový Jičín má další kus kvalitní cesty. Přeji
všem, ať slouží bez nehod,“ řekl starosta Stanislav Kopecký.
Marie Machková, tisková mluvčí

S Hniličkou o podpoře sportu

Milan Hnilička besedoval se zástupci sportovních klubů.
Foto: Markéta Kvitová

O problematice financování sportu, podmínkách čerpání dotací
a zejména novele zákona o podpoře sportu přijel do našeho města
diskutovat bývalý hokejový reprezentant, nyní poslanec a vládní
zmocněnec pro sport Milan Hnilička. V aule na radnici na něj čekali
zástupci sportovních klubů z Nového Jičína a okolních obcí.
„Milan Hnilička je spolutvůrcem uvedeného zákona, který definuje
vznik nové Národní sportovní agentury. Ta by měla od ministerstva
školství převzít sportovní agendu včetně rozdělování dotací,“ vysvětlil
starosta Stanislav Kopecký. Pokud vznik agentury schválí zákonodárci a prezident, měly by sportovní svazy a organizace dostat
garanci víceletého a stabilního financování.
„Sport je velmi palčivé téma a dotační programy na jeho podporu
mnohdy velmi složité. Dotazy posluchačů proto směřovaly hlavně
k podmínkám čerpání dotací,“ uvedla Markéta Kvitová z odboru
školství, kultury a sportu.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Směsný odpad nově s QR kódy
Bílými samolepkami s QR kódem jsou v našem městě nově označovány nádoby na směsný komunální odpad. Důvodem je nutnost
kontroly, související s trendem postupného snižování množství směsného odpadu ve prospěch toho tříděného. Radnice proto letos zavádí
systém evidence nádob a množství odpadů.
Každá nádoba na směsný komunální odpad v Novém Jičíně
a jeho místních částech bude do konce května označena QR kódy.
Systém bude evidovat objem nádoby, její umístění, naplněnost
i skutečnou průměrnou hmotnost odpadu. Při označování proběhne
také kontrola nádob přidělených k jednotlivým nemovitostem.
Podle pravidel schválených radou města připadne jedna popelnice
o objemu 110 litrů na 5 osob trvale přihlášených na dané adrese,
zatímco kontejner o objemu 1 100 litrů bude určen pro 23 až 46 lidí.
Výjimku lze udělit jen v ojedinělých případech.
Pokud nádoba nebude do konce května QR kódem označena, je
třeba kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí. Bude-li
důvodem překročení uvedeného limitu, bude nutné požádat zde
o přidělení kódu s patřičným zdůvodněním. Městský úřad následně
udělí výjimku nebo žádost zamítne. Apelujeme na občany, aby si
QR kódy zkontrolovali, neboť pouze označené nádoby budou vyváženy. Další informace poskytne Marta Kiššová, kancelář č. 306,
tel. 556 768 365, e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Veletrh Novojičínska vás zve!
Jubilejní 20. Veletrh Novojičínska se uskuteční o víkendu
25. a 26. května, vždy od 10:00 h na zdejším zimním stadionu
a v areálu fotbalového stadionu. Tradiční výstavní akce nabídne
kromě prodeje a služeb bohatý kulturní program pro děti i dospělé.
Návštěvníci se mohou těšit na ukázky moderní gastronomie,
módní a fitness přehlídky, vystoupení známých kapel, tanečních
skupin a zájmových kroužků Střediska volného času Focus i dětí
z rodinného centra Mozaika. Představí se historická vozidla, připraveny budou tradiční pouťové atrakce a bohatá tombola. Zájemci se mohou zúčastnit Beat saber virtuálního turnaje.

Na kole s tričkem pro bonusy
Registrace účastníků kampaně Do práce na
kole skončila. Během května si přihlášení cyklisté, pěšáci i koloběžkáři budou v registračním
systému kampaně nebo pomocí aplikace pravidelně – a věříme, že i poctivě – zaznamenávat
své výkony.
Aby se jim lépe soutěžilo, připravili jsme pro ně opět několik akcí
Na triko. Po celý měsíc mohou v soutěžním tričku navštívit naše
partnery a dostat zdarma kávu, čaj, zmrzlinu a mnoho dalších zajímavých bonusů. Seznam partnerů a termíny akcí Na triko uveřejníme na www.dopracenakole.cz v sekci Nového Jičína. Těšíme se
i na vaše pěkné fotky, které můžete posílat na e-mailovou adresu
londrejova@novyjicin-town.cz. Vyhlášení výsledků se uskuteční
v sobotu 15. června na Masarykově náměstí jako součást SportFestu. Už teď se můžete těšit na zajímavé ceny, které průběžně
zveřejňujeme!
Kampaň Do práce na kole 2019 v našem městě podporují:
Město Nový Jičín, Zdravé město Nový Jičín, Optika Lenka, Nemocnice Agel Nový Jičín, VOP CZ, s. p., TONAK, a. s., Šarady & Šrámková Allianz pojišťovna, Cukrárna Sauro, Martin Café, BESIP, Caffé
Caffé, Kino Květen, Městské kulturní středisko Nový Jičín, Bikemania shop, Tandem M+R s. r. o., CykloArt Nový Jičín, Jesenický
pramen, PCV okna s. r. o., AS Fitness, Bezlepík, Proficio, Dobrá
čočka, CK Kudrna.
Lenka Ondřejová, cyklokoordinátor
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Naše sbory jsou zlaté!

Vystoupení v Rudolfinu bylo vrcholem sezony.

Foto: Martin Klumpler

Krajského kola Celostátní přehlídky středoškolských sborů se
21. března zúčastnily sbor Puellae et Pueri spolu se Sextetem+. Z Bystřice
nad Pernštejnem přivezly zlaté pásmo a postup do celostátního finále,
které proběhne v listopadu v Hradci Králové. Sextet+ v nové sestavě si
navíc vyzpíval Cenu poroty za interpretaci skladby Loch Lomond.
Vrcholem sezony byl ovšem česko-japonský koncert, který se
uskutečnil 2. dubna ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Puellae
et Pueri sem pozvali přátelé ze sboru KOS z Litomyšle. Obě naše
tělesa předvedla přesvědčivé výkony. Na závěr zazněly dvě společné
skladby – japonská Hana wasaku a česká Proč bychom se netěšili.
Pěvecké sbory čítající 200 zpěváků doprovodil profesionální orchestr
Kjóto Ryoro Windband.
V Bystřici nad Pernštejnem i Rudolfinu s naším sborem spolupracoval smyčcový kvintet místních gymnazistů – Cordes di Gioia, jenž
vznikl loni na podzim. Díky grantové podpoře našeho města se na
pódiu mohlo představit téměř 60 středoškoláků. Koncertu přihlíželo
na 100 posluchačů z Novojičínska, a ohlasy jsou jen ty nejlepší!
Karel Dostál

Začala oprava Čerťáku
Vlastník vodní nádrže Čerťák, společnost Lesy České republiky,
v dubnu zahájil tolik očekávané stavební práce. Spočívat budou v opravě koruny hráze a bezpečnostního přelivu naproti hlavní pláži a ve vytěžení sedimentu ze dna nádrže. Všechny práce mají být hotové letos
na podzim, tedy v termínu, který Lesy ČR avizovaly již při vypouštění
nádrže v roce 2017. Protože se sediment bude v květnu vyvážet po
úzké cestě v majetku Lesů ČR směrem na Bludovice, žádáme cyklisty
i chodce, aby se kvůli bezpečnosti tomuto úseku vyhnuli.
Město mezitím obdrželo konečnou verzi projektu na odstranění
stávajícího bufetu a stavbu nového kiosku s krytým a venkovním
posezením, toalet, převlékacích kabin, sprch, venkovního grilu, zpevněných ploch a čistírny odpadních vod. Rada města 20. března
vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele stavby tak, aby obě akce
mohly probíhat souběžně. Po dokončení opravy nádrže má město
v plánu i část hlavní pláže, která je v majetku města.
Letos se tedy koupání v oblíbené výletní lokalitě ještě nedočkáme,
sezona 2020 by však již neměla být ohrožena. Na napuštění nádrže
čekají také provozovatelé Lyžařského areálu Svinec, kteří z nádrže
čerpají vodu na umělé zasněžování sjezdovky.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Odvolali ředitele
Rada města 20. března odvolala ředitele Technických služeb Václava Bukovského. Podle radních nehospodárně nakládal s majetkem,
nekonal s péčí řádného hospodáře, nedostatečně komunikoval se
svým zřizovatelem a úkoly plnil v nedostatečné kvalitě a po termínech.
„Například jedno z elektrovozidel, které Technické služby loni na
podzim převzaly k provozování baby a senior taxi, vůbec nevyjelo
z garáže, přičemž jeho leasing stál měsíčně 18 tisíc korun. Elektrovozidla odebraly Technické služby bez právního důvodu. Smlouvy
o jejich užívání jsou neplatné,“ uvedl starosta Stanislav Kopecký.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Zaměří se na nadané děti
Pedagogové zdejších základních a mateřských škol se učí, jak
pracovat s nadanými dětmi. Pilotní program realizuje Ostravská univerzita ve spolupráci s Mensou. Nový Jičín jako první město v kraji
podpoří talentované žáky všech základních a mateřských škol prostřednictvím speciálně vyškolených učitelů.
Odborné studie uvádějí, že mimořádně nadaných žáků jsou v populaci 2 až 2,5 procenta, nadaných přibližně 12 až 15 procent. Obě
skupiny vyžadují zvláštní péči ve vzdělávání. „Akreditovali jsme kurz
pro školní koordinátory péče o nadané,“ informovala Jana Škrabánková z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
V pěti čtyřhodinových lekcích se účastníci semináře seznamují se
způsoby vyhledávání nadaných žáků, učí se s nimi pracovat a rozvíjet
jejich talent. „Inkluze v obecném povědomí pracuje s handicapovanými žáky, a na ty talentované se často zapomíná. Jsme rádi, že
i tato skupina dětí bude u nás do inkluze začleněna,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Jeho slova potvrdila i učitelka Základní školy Jubilejní Iva Benčáková: „Zatím jsme hodně pomáhali slabším žákům a na nadané děti
jsme se nijak nezaměřili.“ Školy už ale mají plány, jak to změnit. Pro
nadané děti by v příštím školním roce mohl vzniknout klub, kde by
se zabývaly složitějšími úkoly, než přináší běžná výuka.
Marie Machková, tisková mluvčí

Tvořili a zachraňovali poklad
Rušno bylo o druhém dubnovém víkendu v Kojetíně. Nejprve osadní
výbor uspořádal přípravu na velikonoční svátky. Lidé pletli tatary,
zdobili velikonoční vajíčka, vyráběli zvířátka ze sena, vystřihovali
kuřátka a zdobili muffiny. V sobotu se i přes značnou nepřízeň počasí
uskutečnil tradiční Pochod okolo Kojetína. Ani letos na osmikilometrové
trase nechyběly soutěže a zábava pro děti i dospělé. Tématem bylo
získání uloupeného pokladu. Účastníci pochodu prošli zkouškou
vytrvalosti a přesnosti. Poklad nakonec zachránili.
Text a foto: Lumír Zrník

Jubileum profesionální jednotky hasičů
Letos uplyne 50 let od založení profesionální jednotky požární
ochrany v Novém Jičíně. Její historie se začala psát v roce 1969.
Začátky byly velmi skromné, ve službě byli jen dva hasiči. Zanedlouho
se ale jejich počet zvýšil na pět a postupně se dále rozšiřoval. Nyní
zajišťuje nepřetržitou službu ve zdejší hasičské stanici 39 příslušníků.
Současnou úroveň zajištění požární ochrany můžeme stěží srovnávat se stavem v době, kdy profesionální jednotka vznikala. Výstavbou a rozvojem průmyslových zón, objektů pro bydlení, obchodních
a zábavních center, vzestupem automobilové a železniční dopravy
i vlivem klimatických změn vzniká velké množství rozdílných typů
mimořádných událostí. Tím se značně rozšířilo spektrum úkolů, které
hasiči plní.
Jejich materiální i personální připravenosti je proto věnována trvale
vysoká pozornost. Hasiči mají k dispozici moderní zásahová vozidla,
speciální technické prostředky pro různé typy zásahů a kvalitní
ochranné prostředky. Zvyšují se i jejich odborné znalosti a dovednosti,
při práci využívají moderní informační technologie.
Vedle zásahů při mimořádných událostech tvoří pravidelnou součást činnosti hasičů preventivně výchovná činnost, zaměřená především na nejzranitelnější věkové skupiny – děti a seniory. Akce probíhají
formou návštěv základních a středních škol, besed se seniory, exkurzí
v hasičské stanici, pořádání dnů požární bezpečnosti či jiných akcí
určených široké veřejnosti.
Profesionální jednotka v Novém Jičíně, která je od roku 2001 součástí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, je
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moderně vybavená a všestranně zaměřená. Je to také zásluha předchozích generací hasičů, kteří svým odhodláním a nasazením přispěli
k jejímu dobrému jménu a umožnili její úspěšný rozvoj.
Vývoj však pokračuje dál, a platí to i pro novojičínské hasiče.
V zájmu zvýšení akceschopnosti jednotky, vytvoření kvalitního
zázemí s výcvikovými, zkušebními a skladovacími plochami se
v blízkosti Propojovací ulice na severním okraji města připravuje
výstavba nové hasičské stanice, která by měla být dokončena
v roce 2021. Nová stanice se stane významným předělem v historii
profesionálních hasičů a zvýší úroveň zabezpečení obyvatel města
a jeho okolí.
Petr Adamus, ředitel územního odboru HZS Moravskoslezského
kraje v Novém Jičíně

Oslavy 50 let profesionální
jednotky požární ochrany
v našem městě
Pátek 10. května – Masarykovo náměstí
Dopolední program od 9:00 do 13:45 h
• výstava fotografií ve vestibulu radnice
• ukázky požárního sportu mladých hasičů
• statické ukázky hasičských zásahových vozidel
• vyprošťování osob z havarovaných vozidel
• taktické cvičení jednotky požární ochrany – požár radnice
• ukázky hašení ručními hasicími přístroji
• ukázka činnosti lezecké skupiny – záchrana osob z výšek
• sportovně vědomostní soutěž žáků 2. a 6. tříd základních škol
• vystoupení Střediska volného času Fokus– trampolínky, taneční
vystoupení, skákání přes švihadla, freestyle bruslení
• preventivně výchovná činnost s dráčkem Hasíkem pro děti
i dospělé.
Odpolední program od 14:45 do 16:00 h
• ukázky hašení ručními hasicími přístroji
• vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí
• hašení požáru historickou koňskou stříkačkou
• statické ukázky hasičských zásahových vozidel
• taneční vystoupení skupin Střediska volného času Fokus
• preventivně výchovná činnost s dráčkem Hasíkem pro děti
i dospělé
Od 16:15 do 17:15 h
• koncert skupiny Elán KontraBand

Novojičínský zpravodaj
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Dílna ve znamení bluegrassu

Eliška opět zazářila
Eliška Kudělková ze 7. třídy Základní školy Tyršova druhý rok
v řadě ohromila svými matematickými schopnostmi a v okresním
kole matematické olympiády obsadila první místo s plným počtem
bodů. O rok mladší Jakub Krutílek z téže školy se ve své kategorii
„propočítal“ mezi 16 úspěšných řešitelů.
Ivana Kozárová, učitelka

U kamarádů v Asturii

Čtrnáctý ročník výuky hry na bluegrassové nástroje – pětistrunné
banjo, mandolínu, kontrabas a kytaru – se uskutečnil od 12. do
14. dubna v našem městě. Zhruba 70 účastníků na ni přijelo z celého Česka i Slovenska. Na jednotlivé nástroje vyučovali špičkoví
čeští instrumentalisté, kteří se po skončení denních programů
nadšeně vrhli ještě do jamování. Součástí bluegrassové dílny byl
tříhodinový koncert v Beskydském divadle. V jeho první půli vystoupila výborná pražská skupina Professional Deformation. Výuka
probíhala v Mendelově střední škole, kde si účastníci dílny mohli
nechat opravit nebo seřídit nástroje u vynikajícího výrobce banj
a mandolín Rosti Čapka. Akci podpořilo město Nový Jičín.
Text: Petr Brandejs, foto: Eva Chrobáková

O reformě psychiatrické péče
Reforma psychiatrické péče, pomoc a podpora lidem s duševním
onemocněním byly tématem „kulatého stolu“, který pro odborníky
působící v dané oblasti uspořádalo naše město jako součást projektu
Efektivní systém plánování sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování II.
Hlavní myšlenkou bylo rozšířit možnosti sociální integrace duševně
nemocných do společnosti, navázat spolupráci mezi subjekty působícími v sociální a zdravotní oblasti, diskutovat o současných problémech na Novojičínsku a stanovit další kroky transformačního procesu
v našem městě.
Péče o duševně nemocné není systémově upravena a potýká se
s nedostatkem financí, síť služeb je rozložena nerovnoměrně s nestejnými
podmínkami. Ambulantních psychiatrů je na Novojičínsku nedostatek.
Jsou podrobeni velké zátěži, při níž nejsou schopni zvládnout nárůst
počtu pacientů, ani úkoly plynoucí z transformace psychiatrické péče.
Citelně chybějí také psychiatrické zdravotní sestry pro terénní práci.
Účastníci setkání se shodli, že je třeba navýšit kapacitu terénních
zdravotních i sociálních služeb a posílit spolupráci všech, kteří se na
nich podílejí. Situaci by prospěl vznik a rozvoj center duševního zdraví
na komunitní bázi. „Kulatý stůl“ tak naznačil, kudy povede cesta k systematické podpoře lidí s duševním onemocněním na Novojičínsku.
Lucie Vyvlečková, koordinátor komunitního plánování

Bylo to opravdu krásné jarní přivítání pro 5 žáků a 2 učitelky ze
Základní školy Komenského 66. V souvislosti s projektem Erasmus
– Written in Stone, zaměřeným na regionální historii, hrady a zámky,
duchy a erby, jsme odletěli do městečka Grado v Asturii na severu
Španělska a ubytovali se v rodinách.
Žáci se navzájem poznali při hře Honba za pokladem. Odměnou
byla uvítací party s ochutnávkou místních delikates. V dalších dnech
se střídaly výlety s prací. Poznali jsme krásy historických památek
Salasu, Cornellana, Ovieda a Gijónu. Vyrobili jsme si odznaky s erby
a keltské ozdoby, vytvořili komiksy a vše jsme završili hrou Kahoot,
kterou jsme si sami připravili.
Iva Bártová, učitelka
Městské kulturní středisko Nový Jičín
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

VEDOUCÍHO/VEDOUCÍ KINA KVĚTEN NOVÝ JIČÍN
Nabízíme:
• práci na plný úvazek
• 5 týdnů dovolené
• nástup 1. 9. 2019 nebo dohodou
• platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů
• příspěvek na stravování formou stravenek
Bližší informace na www.mksnj.cz – výběrové řízení, případně je podá ředitelka
organizace Iva Pollaková, e-mail pollakova@mksnj.cz, tel. 556 706 691.

Mezinárodní týden v Educe
Závěrečné setkání studentů Střední odborné školy Educa a partnerských
škol z francouzského Épinalu a slovenského Lučence se na počátku
dubna uskutečnilo v našem městě. Završil se jím dvouletý projekt s názvem
Business throughout Europe, financovaný z evropského programu Erasmus+ KA2. Jeho cílem bylo naučit studenty orientovat se v podnikatelském
prostředí zemí Evropské unie a vyzkoušet si v praxi činnost fiktivní firmy
založené na vlastním podnikatelském záměru. Studenti se během týdenních workshopů vzájemně poznávali, představili své země, školy, podnikatelské prostředí, webové stránky a e-shopy. Navštívili regionální firmy,
besedovali s místními podnikateli a vyměňovali si zkušenosti s podnikatelskými záměry a zakládáním fiktivních firem, vše v angličtině. Veškerou
jejich práci můžete zhlédnout na www.erasmus-ka2.eu.
Šárka Nedělová, zástupkyně ředitele

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Děti na hlídání
Mou klientku Evu navštívila kamarádka Jana a požádala ji, aby jí
pohlídala děti. Eva souhlasila a vzala je společně se svými dětmi na
nedaleké dětské hřiště. Od kamarádky měla ústní souhlas, že je na
hřiště vzít může. Děti se jí však na hřišti „vymkly“ z rukou, skákaly,
houpaly se, lezly po průlezkách a honily se s jinými dětmi. Ostatně
jak to děti dělávají. Paní Eva si začala malovat černé scénáře a litovala,
že svolila s hlídáním. Byla její obava oprávněná?
Kdo je obezřetný, nemusí se ničeho obávat. Pokud rodiče svěří
své dítě ke hlídání, bere tato osoba – v našem případě paní Eva –
na sebe vždy po celou dobu hlídání určitou míru odpovědnosti za
svěřené dítě. Platí to také o újmě, kterou by hlídané dítě způsobilo
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jinému – rozbité sklo, zničená hračka, újma na zdraví a podobně.
Předem se této odpovědnosti nelze zprostit ani dohodou s maminkou, že za nic nebudete odpovídat. Nebojte se však dítě pohlídat!
Náležitý dohled neznamená nepřetržité hlídání a držení dítěte za
ruku či stání mu za „zadkem“. Vždy bude záležet na věku a chování
dítěte a okolnostem vzniku škody. A také na tom, zdali nebyl zanedbán náležitý dohled.
Co z toho plyne? Budete-li při hlídání jednat s rozumem a přiměřenou opatrností, nemusíte se
obávat. Přesto doporučuji na hlídání
nebrat více dětí, než kolik zvládnete.
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Sto let od „sudetské demonstrace“
Vznik československého státu 28. října 1918 se v řadách místního
německého obyvatelstva zpočátku nesetkal s příliš kladnou odezvou.
Němci se cítili být příslušní více k rakouskému prostředí, než k novému
státu Čechů a Slováků, který naopak oba národy přivítaly s nadšením.
Teprve na konci listopadu 1918, po obsazení Nového Jičína československými vojenskými jednotkami, začaly být správní orgány mladého státu v tomto většinovém německém městě více akceptovány.
Mezinárodní situace však ještě jasná nebyla, protože na mírové konferenci v Paříži se práva na sebeurčení dožadovali jak Češi, tak
Němci – každý podle svého.
„Jsme Rakušané“
Přelom let 1918 a 1919 se v Novém Jičíně nesl ve znamení národních
manifestací na obou stranách. Německé politické strany sdružené
ve společný výbor – Volksverein – uspořádaly v tomto období několik
akcí souvisejících s aktuálně probíhajícími volbami do rakouského
sněmu. Často se nesly v protičeskoslovenském duchu a stejné nálady
vyjadřovaly i lokální německé noviny Deutsche Volkszeitung. V myslích
mnoha Němců stále přetrvávala vazba na rakouské prostředí.
Na odpoledne 4. března 1919 svolali zástupci německého dělnictva
a měšťanstva shromáždění obyvatel do Dělnického domu. V továrnách i kancelářích se přestalo pracovat, odpolední vyučování ve
školách bylo zrušeno. Datum nebylo zvoleno náhodně – v té době
v Rakousku poprvé zasedal nově zvolený parlament.

Dělnický dům se nacházel v bývalé pivnici, nyní Středisko volného času Fokus.
Foto: Státní okresní archiv NJ

Svou stávkou chtělo německé obyvatelstvo vyjádřit, že protestuje
proti odepření volebního práva do tohoto parlamentu, že jako většinově německé se cítí být územně příslušné k Rakousku a nesouhlasí
s obsazením regionu československými vojáky. K zapojení velkého
množství Němců do stávky přispělo v nemalé míře i stále se zhoršující
zásobování a vzmáhající se černý trh.
S rozvášněným davem v patách
Po skončení protestního setkání následovala výzva ke klidnému
odebrání se domů. Značná část účastníků se vydala dolů dnešní
ulicí K Nemocnici (tehdejší Obertorstrasse). Několik tisíc lidí potkalo

Dnešní ulice 28. října – místo střetu s československými vojáky.
Foto: Státní okresní archiv NJ
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nedaleko pošty dvoučlennou ozbrojenou hlídku československých
vojáků. Hlídka předpokládala, že se jedná o nástup k nějaké velké
protičeskoslovenské demonstraci na náměstí, jak se to v nedávné
době stalo již několikrát. Písknutím na píšťalku přivolala posily, což
se mezi Němci nesetkalo s pochopením a první negativní výkřiky na
sebe nenechaly dlouho čekat. Vojáci se zalekli a urychleně se vzdálili
zpět do centra, s rozvášněnou masou lidí v patách.

Českoslovenští vojáci, z nichž někteří se podíleli na zásahu 4. března 1919.
Foto: Státní okresní archiv NJ

Vojáci místní československé posádky mezitím obsadili všechny
přístupové cesty k náměstí. Se semknutým davem se setkali tváří
v tvář při vstupu do dnešní ulice 28. října (Laudonstrasse). Když
pochopili, že tudy neprojdou, mnozí z masy lidí se rozešli do jiných
ulic a pokračovali dál domů. V předních řadách davu však nastaly
nervozita, tlačenice a chaos.
Hlouček německých chlapců začal neuváženě házet na kordon
vojáků kameny a dva příslušníky armády zranil. Odpovědí bylo
několik výstřelů Čechoslováků směrujících do země, odražené
kulky však zranily šest lidí. Německý dav si chtěl vyjednat alespoň
přechod náměstím, velitel vojáků nadporučík Jandl to ale odmítl.
Civilisty to rozvášnilo ještě více, vojáci museli přivolat další posily
a pod hrozbou nasazených bajonetů se německá protistrana nakonec podvolila.
Vina na obou stranách
Ještě tentýž den a potom
i v následujícím období českoslovenští vojáci zajistili a vyslýchali desítky lidí. Důvody
zatýkání byly často sporné
a spolu s násilím použitým při
výsleších to v napjatých českoněmeckých vztazích nepřineslo
nic dobrého. Stejně tak zabednění sochy Josefa II. – symbolu
příslušnosti k Rakousku –
k němuž došlo 4. března večer,
místní německé obyvatelstvo
vnímalo velmi negativně. Oficiální vyšetřování incidentu vyššími československými orgány
vedlo k obvinění vojáků a přeložení velitele novojičínské posádky na jiné služební místo.
Socha Josefa II. byla po incidentu
zabedněna a o tři roky později odstra- Německá strana i přesto pouněna. Foto: Státní okresní archiv NJ kazovala na velmi povrchní průběh šetření.
Obdobné protestní akce se v našem regionu uskutečnily také ve
Fulneku a Odrách, měly však klidnější průběh. Naopak v jiných
„německých“ městech Československa si srážka s vojáky vyžádala
i několik desítek lidských životů. Do historie se tyto incidenty ze
4. března 1919 zapsaly jako takzvané sudetské demonstrace.
Martin Vitko, Státní okresní archiv Nový Jičín

Novojičínský zpravodaj
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Osudový rok nejen pro Židy
„V prosinci 1938 musel otec, tak jako jiní židovští muži, podepsat
prohlášení, že do osmi dnů opustí ,říšské územíʻ a už se nikdy nevrátí.
To se také stane. Otec jede do Uherského Brodu, rodiště mé matky.
Na gestapu musíme předložit k posouzení seznam věcí, které si
bereme s sebou. Nakládá se stěhovací vůz. Celníci, kteří na nakládání
dohlížejí, se chovají korektně. Jsou to staří praktici z Říše, kteří svůj
úřad zastávali pravděpodobně již za Výmarské republiky.
Marie, naše česká služka, při loučení pláče. ,Kvůli Židům se nebrečí,ʻ říká stolařský mistr Jürgl, který rovněž bydlí v našem domě a na
naše stěhování se dívá se škodolibou radostí. Byly doby, kdy se
k nám choval přátelsky, jeho dcery Mína a Hildegarda si s námi
hrávaly na dvorku. Možná, že kvůli Židům opravdu nikdo nepláče.
27. ledna 1939 opouštíme náš dům v Novém Jičíně s nadějí, že
v neobsazené části Československa budeme žít beze strachu.
Otec mezitím obstaral v Uherském Brodě starý dvoupokojový byt
s obyvatelnou kuchyní. Pro šest lidí to není zrovna moc velké, ale
jsme rádi, že jsme se z toho takhle dostali. O několik týdnů později
prožíváme znovu vstup německých vojsk. Týž obrázek, jako před
čtyřmi měsíci v Novém Jičíně. Veřejné budovy jsou ověšeny prapory
s hákovými kříži, jen to novojičínské nadšení chybí. V Uherském
Brodě žije málo německých rodin. Hitlerovské jednotky jsou asi
trochu zklamány, ale rozdíl je zřetelný: pohraniční oblasti ,osvobozovalyʻ, zatímco zde se české obyvatelstvo cítí obsazeno...“
Tak na pohnutou dobu vzpomíná novojičínský rodák Max Mannheimer. Rok 1939 byl ale osudový pro všechny obyvatele našeho města.
Vůdcův triumf
Události 15. března 1939 přivítali němečtí občané Nového Jičína
s nadšením. Noviny i kronika zaznamenávají Hitlerův triumf. Zbytek
českých obyvatel, který nemusel město opustit a zůstal, si zoufá.
Němci slaví dál, zvláště 20. dubna při oslavách padesátých narozenin
svého vůdce. Téhož roku Hücklové slaví 140. výročí založení továrny
společně s narozeninami seniora Otto Hückla.

Oslavy vůdcových padesátin na novojičínském náměstí.
Foto: Státní okresní archiv NJ

Lidé na náměstí slaví vůdcovy padesátiny.

Novojičínský zpravodaj

Foto: Státní okresní archiv NJ

Tabáková továrna zůstává do 31. srpna 1939 státním podnikem,
toho dne však byla předána soukromé firmě August Blase z Lübecku.
V bývalém Dělnickém domě německých sociálních demokratů je
zřízen Arbeitsamt, pracovní úřad. Začal se soupisem pracovních sil.
Mladí Češi jsou posíláni na práci do Německa, ale i do novojičínských
německých továren, které záhy přešly na válečnou výrobu. Nadšení
Němců trvá, i když 31. srpna 1939 začíná tažení proti Polsku. Státní
silnice zaplnily transporty s materiálem. Za Sirkovými lázněmi na návrší
v katastru Rybí a za Rottrovou továrnou byly umístěny protiletadlové
kanóny, avšak použity nebyly. Nadšení bude trvat ještě pár let přesto,
že synové novojičínských německých obyvatel musejí na frontu. Vítězný postup Evropou vzbuzuje opojné nadšení, než přijdou prohry, smrt.
Múzy věznitelé neumlčeli
Zavření vysokých škol a perzekuce studentů v Praze a Brně
17. listopadu 1939 postihlo i několik studentů z Nového Jičína a okolí,
kteří se přestěhovali včas do vnitrozemí a po zásahu skončili v koncentračních táborech. Koncentrák, to není jen hrůza a utrpení, to je
i naděje a touha, pomoc a podpora známých i neznámých.
I když v každém koncentráku šlo vždy o přežití: já, nebo ten druhý.
Příborský rodák, student Univerzity Karlovy v Praze, muzikolog František Marušan skončil v koncentračním táboře v Sachsenhausenu.
Vzpomíná, že se studenti nevzdávali:
„Čeští studenti v koncentračním táboře nemohli žít bez poesie
a bez hudby. Proto hned na začátku pobytu pořádají na blocích recitace. Každý znal nějaké básně a dobrých recitátorů bylo rovněž dost.
Se zpěvem to bylo obtížnější. Sólový zpěv bez doprovodu nemá té
účinnosti, není plně soběstačný. Proto bylo nutno pomýšlet na sborový
zpěv. Zpěváci byli. Nutno si však uvědomit, že jediné, co jsme měli
k dispozici, byla tužka. I papír byl z počátku vzácností.
Na bloku 51, kde jsem byl i já, bylo několik kolegů z Brna, kteří
zpívali v akademickém sboru Moravan. Ti a někteří další byli jádrem
pěveckého sboru. Bylo však nutno napsat noty. Začínal jsem s jednoduchými písněmi. Jediné, co jsem měl k dispozici, byla moje
paměť. Vzpomínám si, že prvým sborem, kterým jsme začínali, byla
harmonizace písně J. N. Poláška Oj, letěla bílá hus.
Zkoušelo se po večerech na našem 51. bloku ve Waschraumu.
Bylo to jediné místo, kde se dalo zpívat. Po prvých úspěšných zkouškách, pochopitelně bez jakéhokoliv nástroje, přistoupil jsem k rekonstrukci dalších sborů. Nastávaly však potíže, kam uložit tak pracně
rekonstruované partitury i party s českým textem, psané ovšem většinou na odpadovém papíře. Ve skřínce to být nesmělo, tam směl
být pouze jeden poslední dopis z domova, psaný německy, žádná
česká písemnost tam být nesměla.
Nosil jsem noty s sebou v Brotsaku na komando, schovával jsem
je do slamníku, což bylo značně nebezpečné. Později jsme se dohodli
s Blockälterstem, že to budeme nechávat ve skřínce na časopisy.
Ale stalo se několikrát, že při čistkách zmizely i tak pracně rekonstruované noty a celá práce musila začít znova...“
Válka, jež změnila svět
O Všech svatých 1939 v Novém Jičíně bylo poprvé zakázáno
osvětlovat hroby. Jedna pozitivní zpráva pro Čechy se přece jen
našla: Zbytky české knihovny byly soustředěny v české škole
a 28. října se začalo půjčovat. Ne nadlouho. Rok 1939 byl pro Novojičínské osudový, nejen dokončením vyhnání Židů, vznikem protektorátu, nýbrž i zahájením největší válečné apokalypsy v dějinách
lidstva. Slovy spisovatele Arnošta Lustiga: „Druhá světová válka
změnila svět, jaký byl, měřítka, dosud vžitá, co je dobro a zlo, co je
správné a nesprávné, spravedlivé a nespravedlivé, možné nebo
nemožné…svět už nikdy nebude tím, čím byl před tím…A přece se
svět, vykolejený ze své někdejší rovnováhy, musel a musí se vracet
k některým představám a měřítkům, jaká a jaké jsme znali. Je to
pojetí, kterému se říká židovsko-křesťanská civilizace, objev člověka,
že vraždit je špatné, i kdyby to bylo pro nejsvětější účely...“
Karel Chobot
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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
■ Úterý 14. května v 17:00 h • NEMOHLI JSME MLČET – LIDÉ
CHARTY 77 • Vernisáž putovní výstavy, která potrvá do 18. června.
Akce
■ Úterý 7. května v 17:00 h • 110 LET POTÉ • Akademie ZŠ Komenského 68. Předprodej – 2 vstupenky na osobu.
■ Čtvrtek 9. května ve 20:00 h • malý sál • LiStOVáNí.cz: MŮJ PŘÍBĚH – 9:58 (Usain Bolt) • Scénická skeč ze stejnojmenné knihy o nejrychlejším sprinterovi všech dob. Hrají: Lukáš Hejlík, Alan Novotný.
■ Neděle 12. května v 16:00 h • Ulrich Hub: TUČŇÁCI NA ARŠE
• Příběh o třech tučňácích a jedné moc upracované holubici. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 13. května v 18:00 h • Lenka Smrčková, Pavel Khek:
DEBUREAU • Životní příběh nejslavnějšího mima s českými kořeny.
Režie: Pavel Khek. Hrají: Radim Madeja, Svatava Milková, Malvína
Pachlová, Milan Ligač, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Lucie Matoušková,
Oldřich Vízner j. h. a další. Předplatné skupiny S.
■ Středa 15. května v 19:00 h • farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie • AFFETTO • Koncert vokálního souboru. Marek Čermák –
varhany, Aleš Procházka – bas, Vladimír Richter – tenor, Marek
Olbrzymek – tenor, Jan Mikušek – kontratenor. Vstupné v předprodeji
200 Kč, na místě 230 Kč.
■ Čtvrtek 16. května v 19:00 h • Sue Townsend, Miroslav Hanuš:
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A ¾ • Hudební retro
inscenace pro celou rodinu podle světového bestselleru. Režie: Miroslav Hanuš. Hrají: Martin Matejka, Marie Poulová, Eva Hacurová, Pavel
Tesař, Jaroslava Pokorná a další. Předplatné skupiny D.
■ Čtvrtek 23. května v 19:00 h • René Heinersdorff: PLNOU PAROU
• Brilantní komedie plná záměn a zmatků s laskavým smířením na
konci. Režie: Petr Svojtka. Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler,
Jan Dolanský, Alena Doláková/ Petra Horvátová, Richard Trsťan. Předplatné skupiny P. Náhradní titul za představení Kleopatra.
■ Pátek 24. května v 19:00 h • Eric Assous: DOKUD NÁS MILENKY
NEROZDĚLÍ • Komedie o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze
jednoho dlouholetého manželství. Režie: Michaela Doleželová. Hrají:
Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina
Lojdová, Luděk Nešleha. Předplatné skupiny A.
■ Pátek 31. května v 17:00 h • AKADEMIE SVČ FOKUS • Přehlídka
zájmových kroužků a činnosti. Předprodej vstupenek od 6. května
v SVČ Fokus.
Připravujeme
■ Úterý 4. června v 19:00 h • Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK
• Hra o zápase člověka s přesilou, jež ho nakonec udolala jen o chvilku
dříve, než se naplnily všechny katastrofy, před kterými varoval. Režie:
Pavel Khek. Hrají: Jiří Hána, Milan Kačmarčík, Marie Málková, Stanislava Jachnická, Viktor Dvořák, Jitka Smutná, Jan Vlasák, Petra
Tenorová a další. Předplatné skupiny B.
■ Středa 5. června a čtvrtek 6. června v 17:00 h • malý sál •
ABSOLVENTSKÝ KONCERT • Vystoupení žáků hudebních oborů
ZUŠ. Vstupenky na místě před koncertem.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ TERORISTKA • Středa 1. května/středa 15. května v 17:30 h •
Česká komedie, drama, 95 min., nevhodný do 12 let.
■ AVENGERS: ENDGAME • Středa 1. května/sobota 4. května/pondělí 13. května/sobota 25. května ve 20:00 h 2D dabing •
Čtvrtek 9. května ve 20:00 h 2D titulky • Akční, dobrodružný, fantasy,
sci-fi, 130 min., nevhodný do 12 let.
■ LOVEní • Čtvrtek 2. května/úterý 14. května v 17:30 h • Česká
komedie, romantický, 100 min., nevhodný do 12 let.
■ NIKDY NEODVRACEJ ZRAK • Čtvrtek 2. května/pátek 3. května
ve 20:00 h • Drama, thriller, historický, 188 min., titulky, přístupný od 15 let.
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■ THE BEACH BUMP • Pátek 3. května v 17:30 h a neděle 5. května/pátek 10. května/středa 15. května ve 20:00 h • Komedie,
95 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ UGLY DOLLS • Sobota 4. května v 17:30 h a neděle 5. května
v 15:30 h • Animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, fantasy,
93 min., dabing, přístupný.
■ DUMBO • Neděle 5. května v 17:30 h • Fantasy, rodinný, 123 min.,
dabing, přístupný.
V pondělí 6. května a úterý 7. května
z technických důvodů nepromítáme.
■ AFTER: POLIBEK • Středa 8. května/pátek 17. května/úterý
21. května v 17:30 h • Drama, romantický, 106 min., titulky, nevhodný
do 12 let.
■ ŽENY V BĚHU • Středa 8. května/neděle • 19. května ve 20:00 h
• Česká komedie, 93 min., přístupný.
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED • Čtvrtek 9. května / pátek 10. května
v 17:30 h a sobota 11. května ve 20:00 h • Komedie, 117 min., titulky,
nevhodný do 12 let.
■ POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU • Sobota 11. května/neděle
19. května v 17:30 h a neděle 12. května v 15:30 h 2D • Neděle
12. května v 17:30 h 3D • Akční, dobrodružný, animovaný, rodinný,
104 min., dabing, přístupný.
■ TRHLINA • Neděle 12. května ve 20:00 h • Thriller, horor, mysteriozní,
111 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ SNĚŽÍ • Pondělí 13. května v 17:30 h • České poetické drama,
74 min., nevhodný do 12 let.
■ HUMORISTA • Úterý 14. května ve 20:00 h • Tragikomedie o možnostech svobody v nesvobodné době, o srážce lidské kreativity s tupostí
moci. • Drama, životopisný, 100 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ JOHN WICK 3 • Čtvrtek 16. května/pondělí 20. května v 17:00 h
a pátek 17. května/sobota 18. května ve 20:00 h • Akční, krimi, thriller, 131 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ DADDY COOL • Čtvrtek 16. května ve 20:00 h • Komedie, 97 min.,
dabing, nevhodný do 12 let.
■ V OBLACÍCH • Sobota 18. května v 17:30 h a neděle 19. května
v 15:30 h • Animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, 88 min., dabing,
přístupný.
■ OSTRÝM NOŽOM • Úterý 21. května ve 20:00 h • Emotivní drama
otce, který si pro spravedlnost musí dojít sám. • Drama, 89 min., slovensky, přístupný od 15 let.
■ SKLENĚNÝ POKOJ • Středa 22. května v 17:30 h • České drama,
104 min., nevhodný do 12 let.
■ FREE SOLO • Středa 22. května ve 20:00 h a středa 29. května
v 17:30 h • Dokumentární, 100 min., titulky, přístupný.
■ BOLEST A SLÁVA • Čtvrtek 23. května v 17:30 h a neděle
26. května/pondělí 27. května ve 20:00 h • Snímek ukazuje, že umělecké pozlátko je velmi často vykoupeno bolestnou ztrátou šťastného
osobního života. • Drama, 113 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ • Čtvrtek 23. května / pátek 24. května
ve 20:00 h • Krimi, drama, 108 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ ALADIN • Pátek 24. května/neděle 2. června v 17:30 h a neděle
26. května v 15:00 h 2D • Sobota 25. května v 17:30 h 3D • Dobrodružný, fantasy, muzikál, 120 min., dabing, přístupný.
■ HLEDÁ SE YETTI • Neděle 26. května v 17:30 h a neděle 2. června
v 15:30 h • Animovaný, dobrodružný, komedie, 95 min., dabing, přístupný.
■ JEDNOU NOHOU V BASE • Pondělí 27. května v 17:30 h • Komedie, 98 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ MILOST • Úterý 28. května v 17:30 h • Příběh rodičů prokletého
vojáka vyprávěný jejich sedmnáctiletým vnukem Jankem. Drama,
100 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ SYN TEMNOTY • Úterý 28. května/středa 29. května ve 20:00 h
• Horor, mysteriozní, sci-fi, 90 min., titulky, přístupný od 15 let.
■ LOVEní • Středa 29. května ve 13:00 h • Komedie, romantický,
100 min., nevhodný do 12 let.
■ ROCKET MAN • Čtvrtek 30. května v 17:30 h a neděle 2. června
ve 20:00 h • Životopisný snímek věnovaný Eltonu Johnovi • Životopisný,
drama, hudební, 120 min., titulky, nevhodný do 12 let.

Novojičínský zpravodaj

Květen 2019
■ GODZILLA II KRÁL MONSTER • Čtvrtek 30. května/sobota
1. června ve 20:00 h 2D • Pátek 31. května v 17:00 h 3D • Akční,
dobrodružný, thriller, sci-fi, 132 min., titulky, nevhodný do 12 let.
■ MÁMA • Pátek 31. května ve 20:00 h • Horor, thriller, 100 min.,
titulky, přístupný od 15 let.
■ JAK VYCVIČIT DRAKA 3 • Sobota 1. června v 17:30 h • Animovaná
rodinná komedie, dobrodružný, 104 min., dabing, přístupný.
Vysvětlivky: ■ Běžné představení
■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior
■ Živé představení
Více k filmům a online rezervace/prodej na: www.kinonovyjicin.cz.
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 různých společenstev hmyzu.
■ Do neděle 22. září • ANTONÍN KROČA – MALÍŘ ŽIVOTA A DUŠE
• Autorská výstava akademického malíře žijícího a tvořícího v Moravskoslezském kraji.
Akce
■ Čtvrtek 30. května od 17:00 do 19:00 h • HMYZ NA TALÍŘI •
Degustační večer s přednáškou k výstavě Společenský život hmyzu.
Provázet bude Petr Ocknecht. Omezený počet míst, nutná rezervace
a zakoupení vstupenky v předprodeji v pokladně v Žerotínském
zámku. Vstupné 100 Kč.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–17:00 h
Sobota, neděle, svátky 9:00–16:00 h
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy
■ Středa 1. května – pátek 10. května • Coffeemusicbar •
ALL4SOUL • Grafika, design, spray art Jana Návrata.
Středa 1. května – úterý 25. června • Městská knihovna • ■
ENKAUSTIKA A JEJÍ KOUZLO • Obrazy Karly Stiborkové malované
horkým voskem. Vernisáž 30. dubna v 18:00 h.
■ Pondělí 6. května – úterý 28. května •
Výstavní síň Stará pošta • „HLEDÁNÍ“ •
Olejomalby Emila Matery. Vernisáž 6. května
v 17:00 h. Vstupné: dospělí 10 Kč, děti 5 Kč.
■ Čtvrtek 16. května – sobota 29. června
• Coffeemusicbar • KRESBOU VŠEMI
SMĚRY II. • Kresby absolventů výtvarného
kurzu při městském kulturním středisku. Vernisáž 15. května v 17:00 h.
■ Pátek 31. května – středa 26. června • Výstavní síň Stará pošta
• A.R.T. 2019 • Absolventská ročníková tvorba žáků výtvarného
oboru základní umělecké školy. Vernisáž 31. května v 17:00 h. Vstupné: dospělí 10 Kč, děti 5 Kč.
Akce
■ Sobota 4. května ve 20:00 h • Klub Galerka • THE ODD GIFTS
• Poslechová kytarovka. Vstupné 70/100 Kč.
■ Sobota 11. května v 19:00 h • Klub Galerka • OPEN MIC •
S hostem a jam session – zkuste si zahrát tři své písně na pódiu!
Vstupné 20 Kč.
■ Čtvrtek 16. května v 18:00 h • Klub Galerka • GALERDOOR
& VIA DINARICA • Cestovatelská beseda o téměř 5 tisíc kilometrů
dlouhém putování balkánskou divočinou. Vstupné 70/100 Kč.
■ Sobota 18. května ve 20:00 h • Klub Galerka • VENTOLIN •
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Přes den David Doubek přednáší na univerzitě, po večerech baví
lidi na koncertech. Vstupné 150/180 Kč.
■ Pátek 24. května ve 20:00 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB
& LEWIS CREAVEN BAND (UK) • Blues & rock v podání kapely
z Bristolu. Vstupné 150/180 Kč.
■ Pátek 31. května v 10:00 a 15:00 h • Masarykovo náměstí •
ZUŠ OPEN & CIRKULUM NA CESTÁCH • Celostátní happening
základních uměleckých škol a akrobati v ulicích.
Připravujeme
■ Sobota 8. června v 19:00 h • nádvoří Staré pošty • JAROSLAV
SAMSON LENK • Koncert folkové legendy otevře nádvoří Staré
pošty. Vstupné 240/299 Kč.
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ FOKUSÁCKÁ DISKOTÉKA • Pátek
3. května od 19:00 do 22:00 h • SVČ Fokus • Našlapaná hudba,
světelné efekty a doprovodný program s DJ Mikee za mixážním pultem. Pro mládež od 12 do18 let. Vstupné 40 Kč.
■ FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ • Sobota 11. května od
13:00 h • SVČ Fokus • Další kolo deskového pětiboje ve hře Mölkky
o hodnotné ceny. Volné hraní her. Cena 30 Kč.
■ HEPA BLADENIGHTS – IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM • Pátek
17. května od 20:00 h • parkoviště u zimního stadionu • Hromadná
jízda in-line bruslařů ulicemi města za doprovodu policejních vozů,
sanitky a music-caru. Zdarma.
■ PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH UMĚNÍ • Sobota 18. května od
14:00 h • SVČ Fokus • Nesoutěžní přehlídka činnosti kroužků a kurzů
bojového umění. Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma.
■ FOKUSÁCKÁ STŘELA • Sobota 25. května, registrace od
9:30 h, soutěž od 10:00 h • SVČ Fokus • Soutěž jednotlivců ve
střelbě ze vzduchovky. Nutností jsou ochranné brýle – lze je i zapůjčit.
Informace na e-mailu hruba@fokusnj.cz. Startovné 50 Kč/osobu.
■ AKADEMIE SVČ FOKUS • Pátek 31. května v 17:00 h • Beskydské
divadlo • Přehlídka zájmových kroužků a činností. Předprodej vstupenek od 6. května pouze na informacích SVČ Fokus. Vstupné 150 Kč.
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Středa 22. května v 17:00 h • Žerotínský zámek • BAROKNÍ
PODVEČER • Koncert žáků hudebního oboru.
ZUŠ OPEN • Celostátní happening základních uměleckých škol.
Více informací na našem webu a facebooku.
Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Výstavy
■ Pátek 3. května – čtvrtek 30. května • galerie Návštěvnického
centra • CARNEVALE DI VENEZIA • Fotografie Jiřího Staška. Vernisáž 2. května 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 disky, nákupní tašky.
• Zahrajte si v naší expozici zábavnou strategickou hru
Laudon! Pokud vás zaujme, můžete si ji zakoupit
v recepci Turistického informačního centra.
• 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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Pozvánky
• Příležitost pro sběratele
Pravidelné setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí a dalších
předmětů se uskuteční ve středu 15. května od 14:30 do 16:30 h
v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Pro návštěvníky to bude
příležitost rozšířit sbírku, případně nabídnout ostatním své přebytky.
Vstupné bude dobrovolné.
• Jarmark s půvabem květin
Další novojičínský jarmark, tentokrát převážně květinový, proběhne
v pátek 17. května od 8:00 do 17:00 h na Masarykově náměstí.
Návštěvníkům nabídne hlavně květiny hrnkové a řezané, sadbu květin, zeleniny a osiva, květinové dekorace, skalničky a proutěné zboží.
Ke koupi budou také masné a uzenářské výrobky, sýry, koření,
bylinky, domácí pečivo, perníčky, trdelníky, med a oříšky, stejně jako
suvenýry z keramiky, dřeva a bižuterie. Od 10:00 h bude k poslechu
hrát Městská dechová hudba.
• Jarní vycházka na Skalky
Tradiční jarní procházku na Skalky uspořádá místní Sokol v sobotu
18. května. Sraz bude v 9:30 h u altánku ve Smetanových sadech.
Pro děti budou po cestě přichystány „záludné“ úkoly. Pirátské
doplňky vítány!
• Pohádkový les a devatero pohádek
Do pohádkového lesa, kde bude čekat devatero známých i neznámých pohádek a jejich hrdinové, se můžete se svými dětmi vypravit v sobotu 18. května. Start a cíl lesní trasy s pohádkovými bytostmi,
sjízdné i pro kočárky, bude v amfiteátru na Skalkách. Výdej karet
proběhne od 13:00 do 16:00 h, akce potrvá do 18:00 h. V cíli
budou připraveny skákací hrady, nafukovací skluzavka, malování
na obličej, tvarování balonků, bubenický workshop, divadelní vystoupení pro děti a sladká odměna. Akce proběhne za každého počasí.
Více informací na facebooku rodinného centra Mozaika nebo na
http://www.mozaikanj.cz.
• Okolím města pěšky i na kole
Dvanáctý ročník pochodu Okolím Nového Jičína proběhne v sobotu
25. května. Připraveny budou trasy pro pěší v délkách 9, 15 a 25 kilometrů, pro cyklisty 40 a 70 kilometrů. Nejmenší děti s rodiči se budou
moci vydat na 1,5 kilometru dlouhou cestu do Pohádkového lesa.
Start všech tras bude v restauraci Nové Slunce v Husově ulici 3 – registrace na 25 kilometrů od 8:00 h, ostatní pěší a cyklotrasy od 8:30 do
10:00 h. Startovné: děti do 6 let zdarma, do 15 let 15 korun, dospělí
30 korun. Každý účastník obdrží při prezenci popis trasy s mapkou
a občerstvení na cestu. Cíl pěších tras bude v lyžařské chatě na Svinci,
cyklotrasy budou končit v restauraci Nové Slunce. Na závěr obdrží
účastníci pamětní list. V Novém Slunci pro ně od 14:00 h bude hrát
country skupina Flám. Ve 12:00 h zde proběhne losování o ceny.

Klub rodáků a přátel města
Zveme na autobusový zájezd
po stopách rodáků v okolí Nového Jičína – do Oder, Bělotína, Lipníku a Hranic, který se uskuteční v úterý 21. května. V klubových
prostorách na baště městského opevnění pokračuje výstava
Poklady nejen z kravařských půd a sklepů. Ve čtvrtek 30. května
2019 v 16:30 h se zde uskuteční přednáška Victorian Catherin
Viktoriánská svatba a její tradice. Májová merenda, letos věnovaná 25. výročí založení spolku, proběhne v pátek 17. května
v 19:00 h v kavárně Hotelu Praha. K tanci a poslechu hrají a zpívají
Shadde quartet Yadda Dája Šimíčková aneb Léta 30.–40. v písních bolestných i prudce radostných. Vstupenky lze zakoupit za
200 korun v klubovně Klubu. Upřesnění všech akcí na vývěskách.
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• Dětský den s Mozaikou
Tradiční Dětský den uspořádá rodinné centrum Mozaika v pátek
31. května od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 h v zahradě
restaurace Nové Slunce. Pro děti od jednoho roku bude připraven
bohatý program – stanoviště se zábavnými úkoly, skákací hrad,
malování na obličej, tvarování balonků a hairstyle studio. Provázet bude zazpivejmi.cz z Nového Jičína. Více informací na
http://www.mozaikanj.cz.
• S turisty na Malou Fatru
Na akci Přes Boboty a Jánošíkovy diery, která se uskuteční v sobotu 1. června, zve Klub českých turistů, odbor Turisti. Trasy o délkách
11 až 17 kilometrů účastníky zavedou na krásná místa Malé Fatry.
Odjezd vlastním autobusem v 6:00 h od Lidlu, návrat do 19:00 h.
Aktuální informace na http://turisti-kctnj.cz a na vývěskách v ulicích
Lidické a K Nemocnici.
• Toulky za krásami Slovenska
Autobusový zájezd na Slovensko – přesněji na Malou Fatru a Strážovské vrchy – pořádá 1. a 2. června také Klub českých turistů,
odbor TJ. Nejprve bude na programu výstup z Fačkovského sedla
na Kľak, druhý den z Čičman na Strážov. Obě trasy mají zhruba
12 kilometrů a jsou voleny tak, aby je v pohodě zdolali běžní turisté.
Ubytování s polopenzí v ubytovně v horské obci Zliechov na úpatí
Strážova. Více informací na www.kctnovyjicin.cz nebo ve vývěsní
skříňce v Lidické ulici.
• Snídej pro děti!
Dobročinnou akci s názvem Snídej pro děti! uspořádají studenti zdejšího gymnázia. V pondělí 3. června najdete v parku pod gymnáziem
sladké a slané výrobky, které budete moci posnídat, když do kasiček
vhodíte symbolickou částku. Veškerý výtěžek obdrží novojičínský spolek Vzduchoplavci, který pořádá letní tábory pro klienty s mentálním
a tělesným handicapem. Více informací už brzy najdete na www.gnj.cz.

Novojičínské léto 2019
Přijměte pozvání na letošní ročník Novojičínského léta. Program
potrvá od 10. května do 28. září. Těšit se můžete na koncerty, festivaly, divadelní představení pod širým nebem, letní kino, sportovní
a další akce určené všem věkovým kategoriím.
Nově návštěvníky rádi přivítáme na koncertech na nádvoří Staré pošty,
další vystoupení budou probíhat tradičně na Masarykově náměstí, v amfiteátru Skalky a na zahradě restaurace Nové Slunce. Dalšími novinkami
budou rozšíření Divadelní dílny na dva dny, promítání filmů v letním kině
po dva týdny a Rock The Opera – jedinečná show v Česku.
Podrobné informace o programu a předprodeji vstupenek najdete
na www.mksnj.cz a www.njleto.cz. Letáčky s programem budou
rozneseny v květnu do všech novojičínských domácností.
Iva Pollaková, ředitelka Městského kulturního střediska

Posnídejte férově!
Pátý ročník piknikového happeningu Férová snídaně se v našem městě uskuteční v sobotu
4. května od 9:00 h na komunitních zahradách
v Dlouhé ulici. Účastníci si přinesou vlastní dobroty
z fairtradeových nebo lokálních surovin. Společným
piknikem na veřejném místě vyjádří podporu místním pěstitelům i producentům z Afriky, Asie a Latinské Ameriky, zapojeným do systému
fair trade. Akce proběhne na komunitních zahradách, protože férová
snídaně je skvělou příležitostí zpřístupnit je veřejnosti. Těšit se můžete
i na doprovodný program. Podrobnosti na webu města v sekci Zdravé
město a na facebooku Zdravého města Nový Jičín.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města a Místní agendy 21
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Placená inzerce

ZAHRADNICTVÍ
KUNÍN s. r. o.
nabízíme:
ROUBOVANÁ ZELENINA
(rajčata, okurky, melouny)
přísada, letničky, balkonovky
i substráty
Kunín 276, tel.: 734 379 134
prodloužená otvírací doba v květnu 8–17 hodin
14
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Stolní tenisté uhájili ligu

Kuželkáři jsou spokojení
S přihlédnutím k výkonnosti jednotlivých týmů mají zdejší kuželkáři
za sebou úspěšnou sezonu. V meziokresním přeboru čtyřčlenných
družstev tým „C“ obsadil skvělé 4. místo a družstvo „B“ skončilo
o dvě příčky níže. Našemu „áčku“ patří v přeboru Moravskoslezského
kraje šestičlenných družstev 7. místo, kterým si zajistilo účast v dalším
ročníku této soutěže. Oddíl bude mít zastoupení i na přeborech republiky, které budou 4. a 5. května hostit Hořice. Reprezentovat nás
tam bude Jana Stehlíková.
Iva Volná, předsedkyně klubu

Třináctý titul ploutvařů
Martin Hanák je posilou a tahounem prvoligového družstva.
Foto: Miroslav Mikula

Jako nováček bylo „A“ družstvo novojičínských stolních tenistů
v úvodní polovině prvoligové soutěže v ohrožení sestupu. Posílením
o Martina Hanáka, hráče s extraligovými zkušenostmi, a o trenéra
a bývalého reprezentanta Jiřího Javůrka se výkony celého týmu
výrazně zlepšily a dokázal potrápit i kluby z vyšších pater tabulky.
Výsledkem bylo konečné 9. místo a zachování prvoligové příslušnosti
i v příští sezoně.
Dalším úspěchem bylo působení „B“ družstva v divizní soutěži
Moravskoslezského kraje. Přestože tým po celou dobu nenašel přemožitele, o celkovém prvenství se rozhodovalo až v závěrečném
utkání soutěže.V něm naše družstvo před domácími fanoušky porazilo stejně ambiciozní tým Třince 10:3. Dostalo se tak do čela konečné
tabulky a postoupilo do třetí ligy.
Miroslav Mikula

Natálie podruhé šampionkou

Oba naše týmy stály na domácím šampionátu na „bedně“.
Foto: Lenka Kokešová

Mistrovství republiky ve volném stylu kadetů, kadetek a mladších
žáků proběhlo 30. března v Ostravě-Vítkovicích. Mezi stovkou závodníků z 23 oddílů se prosadili také novojičínští zápasníci. Natálie
Švrčková po titulu v soutěži juniorek vybojovala prvenství i v kategorii
kadetek, mistrem republiky v mladších žácích se stal Vojtěch Vaculík.
Mladší žáci společně vybojovali pěkné 7. místo.
Roman Kopecký, trenér

Domácí sezonu zahájili ploutvaři novojičínské Laguny opět účastí
na mistrovství republiky družstev, které proběhlo o prvním dubnovém
víkendu v Olomouci. V celkem patnácti potápěčských disciplínách
nastoupila obě družstva. Muži vybojovali třináctý titul v řadě, ženy
obhájily loňskou bronzovou pozici, když od čelního umístění je dělil
jediný bod.
Situaci v mužském týmu zkomplikovaly nemoc reprezentanta Martina Mazáče a pracovní vytížení Petra Španihela. Sprinter Jakub
Jarolím musel kromě famózně zvládnuté stovky v rychlostním potápění nastoupit do stejné disciplíny na 400 metrů a na 800 metrů na
hladině.
Tradičními oporami ženského týmu byly reprezentantky Klára Křepelková a Barbora Svobodová – první hrála prim ve sprinterských
distancích, druhá získala cenné body v technických disciplínách.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Turistika za každého počasí

Sportovní pozvánky

Dva jarní zájezdy uspořádal zdejší Klub českých turistů, odbor
Turisti. První se uskutečnil za krásného slunečného počasí. U příležitosti Dne vody jsme si prohlédli vodní dílo Kružberk (na snímku),
poté jsme se prošli stezkou kolem řeky Moravice do Podhradí.
Další výlet nás zavedl do Hostýnských vrchů. Putovali jsme přes
rozhlednu Kelčský Javorník, Tesák až na Svatý Hostýn. Tentokrát
bylo počasí zimní. Padal sníh a výhledy nám skryla mlha.
Text: Vlasta Čejková, foto: Ivan Čejka

Novojičínský zpravodaj

• Májový turnaj jako kuželkářská tečka
Májový turnaj tříčlenných družtev a tandemů bez rozdílu pohlaví
uspořádá místní oddíl kuželek od 5. do 11. května. Hráči si
během tradiční tečky za sezonou budou moci zahrát obě disciplíny. Přihlášky přijímá Libor Jurečka na tel. 603 569 566. Aktuální
počet přihlášených družstev a hráčů v tandemu najdete na
www.kuzelkynj.cz v sekci turnaje/domácí a veřejnost/turnaje.
• Volnostylaři se představí na memoriálu
Devatenáctý ročník Memoriálu Miroslava Rešla ve volném stylu
se uskuteční v sobotu 25. května v hale ABC. Vyřazovací boje
na žíněnkách začnou v 11:00 h. V průběhu turnaje si připomeneme
60. výročí založení oddílu zápasu při Tělovýchovné jednotě Nový
Jičín. Přijďte povzbudit naše zápasníky, zejména ty nejmladší,
v bojích se soupeři z českých i zahraničních oddílů! Vstup bude
volný.
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Fotosoutěž čtenářů – 97. kolo
Jestliže v předminulém kole v zaslaných snímcích ještě výrazně dominovala zima, tentokrát bodují náměty s počínajícím, ale už i plně
rozkvetlým jarem. Úspěšný byl také motiv docela výjimečný – městské sportoviště.
1. místo suverénně získává Antonín Vágner za objevný pohled na naše město, zřejmě z Gregorovy ulice, přes květinovou nádheru.
2. místo patří Stanislavu Křenovskému, který nám připomíná, že už může spustit fotbalová soutěž (pokud se po zimě už našly branky).
3. místo má snímek Denisy Stanečkové, která do naší soutěže přinesla první letošní sněženky z místa poblíž oblíbené Oční studánky pod
Svincem.
Pavel Wessely

1. místo: Antonín Vágner

2. místo: Stanislav Křenovský

3. místo: Denisa Stanečková

Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu
njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Zaslané snímky, jejich nápaditost
a celkovou úroveň posoudí hodnotitelé určení redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 20. května ve 12:00 h
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