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Na krytém bazénu se po nákladné rekonstrukci opět plave
Krytý bazén po osmiměsíční přestávce opět slouží veřejnosti. Byla to nejnáročnější investiční akce v našem městě za posledních
několik desetiletí, a nejen z hlediska peněz. Některé vážné závady na čtyřicet let starém objektu vyšly najevo až po zahájení
rekonstrukce. V jejím průběhu ke všemu na stavbě hořelo a dovnitř zateklo. Následkem toho se dokončení prací zpozdilo.
Osmého února ale bazén, kojenecký bazének i sauny přivítaly první návštěvníky.
Více informací čtěte na straně 2.
Text Novojičínský zpravodaj, foto Marie Machková a archiv Muzea Novojičínska
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mám pro vás velmi dobrou zprávu –
v novojičínském krytém bazénu se po
osmi měsících opět plave. Již dříve jsem
vás informoval, že revitalizace víceúčelové sportovní haly byla nejnáročnější
a nejnákladnější investiční akce ve městě
za několik posledních desetiletí.
Rekonstrukce tohoto rozsáhlého
objektu z roku 1975 byla nutná a museli
jsme k ní přikročit. Jednoznačně hrozilo, že statik v opačném případě
budovu uzavře. Zejména stav střechy byl kvůli statickému narušení
doslova zoufalý. Šlo o největší stavební zásah za celou čtyřicetiletou
historii sportovního zařízení. Byla vyměněna poškozená střešní konstrukce, budovu jsme nechali zateplit a instalovat novou vzduchotechniku, která v objektu zajišťuje vytápění a větrání. Proběhla i první
etapa modernizace bazénu, při níž k saunám a dětskému bazénku
byly dodány nové nerezové vany.
Přiznávám, že spuštěním provozu „spadl kámen ze srdce“ všem ve
vedení města, zainteresovaným úředníkům i dotčeným klubům. Revitalizace se kvůli sérii nemalých komplikací nakonec protáhla o měsíc
a půl. V průběhu stavby, po odstranění obvodového pláště, se ukázalo,
že ocelová konstrukce byla oproti předpokladu zcela zkorodovaná.
Musela být odstraněna a nahrazena novými ocelovými prvky. Rovněž
při demontáži střešní konstrukce a podhledů jsme zjistili nesoulad
mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem střechy. Muselo
dojít ke změnám v technologii provádění stavby. A aby toho nebylo
málo, do budovy několikrát zateklo a na střeše dokonce hořelo.
Celkové náklady se nakonec vyšplhaly na téměř 76 milionů korun
s DPH, což je o 16 milionů méně proti projektové dokumentaci. Na
rekonstrukci se také podařilo nečekaně získat dotaci z ROP Moravskoslezsko. Areál už může využívat nejen veřejnost, ale i sportovní
kluby, které musely za sportem docházet do jiných prostor nebo dojíždět do jiných měst. Město plaveckým klubům a basketbalovému
oddílu vyplatilo na dopravu a nájmy náhradních prostor více než milion
korun.
Vážení spoluobčané, náš bazén je koncipovaný jako plavecký, což
nám proti jiným městům umožňuje pořádat důležité závody včetně
mezinárodních. Avšak vnímáme, že důležitá je i atraktivita a relaxace.
Proto v tomto roce, během letních měsíců, dojde k vybudování Relaxcentra. Při této druhé etapě modernizace bude do dětského bazénku
dodána nerezová vana a přibudou v něm atrakce jako velká vířivka,
chrliče či skluzavka. Náklady dosáhnou dvaceti milionů korun.
Taktéž dokončíme rekonstrukci ubytovny a opravíme prostranství
kolem sportovní haly a bazénu. V roce 2016 také necháme vypracovat
projektovou dokumentaci na modernizaci venkovního areálu, k níž
dojde v příštím roce.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na revitalizaci sportovní haly
s bazénem podíleli. Zejména pracovníkům odboru majetku, rozvoje
a investic městského úřadu, zaměstnancům bazénu v čele s jeho
ředitelem a šéfům dotčených sportovních klubů. Všechny vás srdečně
zvu, přijďte si zaplavat.
Jaroslav Dvořák

Ministr: Vily stojí za záchranu
Marie Machková, tisková mluvčí
Město hledá cesty, jak zachránit chátrající Hückelovy vily. Radní
sedmnáctého února doporučili zastupitelům jejich výkup za
13,5 milionu korun. O dva dny později si kulturní památky prohlédl
i ministr kultury Daniel Herman. Právě jeho resort rozhoduje, zda
soubor čtyř Hückelových vil zařadí na seznam národních kulturních
památek.
„Dvě vily nepatří městu a chátrají. Chceme jít do riskantního
kroku a zachránit je,“ vysvětlil ministru kultury starosta Jaroslav
Dvořák, jež se u hosta zajímal o možnost získání dotací a na případný podíl samotného ministerstva kultury.
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„Stav Hückelových vil je tristní. Tyto novorenesanční stavby stojí
za to zachránit. Bylo by dobré, kdyby se zapojilo nejen město, ale
i stát, region, občané. Pokud se vyřeší majetkoprávní stav, máme
na ministerstvu kultury programy, z nichž lze čerpat peníze na
záchranu a obnovu památek. Ministerstvo kultury jistě bude na
záchraně vil participovat,“ řekl ministr během prohlídky jedné
z Hückelových vil.
Pokud zastupitelé desátého března výkup vil odsouhlasí, nechá
město ještě letos vypracovat nezbytné stavební posudky, detailnější projektovou dokumentaci a sestavit podklady pro architektonickou soutěž.

Vily podle Daniela Hermana (s kloboukem) stojí za záchranu.
Foto: Marie Machková

Proběhly zápisy prvňáčků
Marie Machková, tisková mluvčí
Jedenáctého února se v Novém Jičíně konaly zápisy dětí do prvních
tříd. Do místních základních škol se v tento den dostavili 332 budoucí
prvňáčci. „Rodiče byli povinni zapsat k povinné školní docházce
děti, které do 31. srpna 2016 dosáhnou šesti let věku. K zápisu se
musely dostavit i děti, kterým byl vloni povolen odklad povinné školní
docházky,“ uvedla Michaela Bluchová z odboru školství městského
úřadu.
V září by mělo být otevřeno třináct prvních tříd, o jednu více než
v tomto školním roce. Letos poprvé se konal i zápis do první třídy
s Montessori výukou. Třída bude otevřena v Základní škole Tyršova,
navštěvovat by ji mělo čtyřiadvacet žáků. Kolik dětí v září do prvních
tříd nastoupí, nyní nelze přesně říci. Někdo se může přistěhovat,
odstěhovat, některé žáčky přivedou rodiče z okolních obcí a velkou
roli hraje i odklad povinné školní docházky.
„O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě odborného posouzení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Termín je do konce května,“ zdůraznila Bluchová.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Dvacátá první schůze Rady města Nový Jičín 17. února
2016: Rada města vzala na vědomí výsledek veřejnosprávní
kontroly u příspěvkové organizace Technické služby, schválila
koncepci prevence kriminality na léta 2016–2020 a doporučila
zastupitelům ke schválení poskytnutí individuálních dotací –
Domovu Duha 319 985 Kč a hospici Strom života 180 000 Kč.
Radní doporučili zastupitelům rozhodnout, zda basketbalovému
klubu poskytnou individuální dotaci ve výši 16 800 Kč na podporu
sportovců nad 20 let a 38 500 Kč na podporu sportovní činnosti
dětí a mládeže, Klubu vodních sportů Laguna 250 000 Kč, Proficiu
30 000 Kč na podporu aktivit Provázku a 30 000 Kč na podporu
jednorázových akcí Provázku, Fokusu 10 000 Kč. Radní rozhodli
o poskytnutí individuální dotace ve výši 14 000 Kč Odbornému
učilišti a Praktické škole Nový Jičín a finančního příspěvku ve
výši 5 000 Kč na pořádání přehlídky Řemeslo má zlaté dno VOŠ,
SOŠ a SOU Kopřivnice.
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Oznámení pro občany
Státní pozemkový úřad oznamuje, že v Novém Jičíně bylo otevřeno
detašované pracoviště Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, které působí v budově pobočky na Husově
2003/13, první patro, kancelář číslo 38.
Osobně nebo po telefonické domluvě zde lze konzultovat
a vyřídit záležitosti, týkající se užívacích a nájemních vztahů
k nemovitostem, s nimiž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad – nájemní smlouvy a dodatky k nim, užívání nemovitostí a podobně. Úřední hodiny jsou každé pondělí od
8.00 do 17.00 hodin. Kontaktní osobou je Adéla Plešková,
telefon 727 927 484, e-mail a.pleskova@spucr.cz

Vyhlášení sportovců roku 2015

Radnice nabízí barevné tašky
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Na podporu separace odpadů město opět pořídilo pro své občany
barevné tašky. Cílem kampaně je pomoci jim zorientovat se při třídění
odpadů. Každá sada navíc obsahuje manuál, jak odpad třídit. Tašky
obdrží ten, kdo vyplní krátký anonymní dotazník. Výsledky ankety
radnice zveřejní a získaná data použije pro zlepšení hospodaření
s odpady v Novém Jičíně.
Tašky tří barev pro opakované použití jsou určeny ke třídění papíru,
skla a plastu. Po jejich naplnění je občan odnese ke kontejneru odpovídající barvy a jejich obsah vloží dovnitř. Obyvatelé města a místních
částí si mohou sady do vyčerpání zásob vyzvednout na městském
úřadu na Masarykově náměstí – informace ve vestibulu a na odboru
životního prostředí, kancelář číslo 306.

Josef Nekl, předseda sportovní komise

Teplo letos zlevnilo

Již počtvrté bude Beskydské divadlo dějištěm vyhlášení sportovců okresu a města Nového Jičína, tentokrát za rok 2015. Slavnostní večer se zde uskuteční v úterý 8. března v 18.00 hodin.
Ocenění od zástupců radnice a okresního výboru České unie
sportu převezmou úspěšní jednotlivci od mladých talentů po
dospělé, handicapovaný sportovec, trenér nebo cvičitel, rytíř
sportu a vítěz ankety o nejoblíbenějšího novojičínského sportovce
očima veřejnosti. Vyhlášeny budou také nejlepší kolektivy a držitel
Ceny starosty. Program bude moderovat Radek Šilhan, jenž kromě
sportovců a čestných hostů pozve na pódium zpěváky Leška
Semelku a Nelu Kailovou.

Marie Machková, tisková mluvčí
Obyvatelé našeho města zaplatí letos za teplo a ohřev vody
méně než vloni. Na jednom gigajoulu ušetří přes jedenáct korun.
Vyplývá to z dohody mezi dodavatelem energetických služeb
a zástupci města. „Za příznivější cenou stojí klesající cena plynu
na burze a řada vyjednávání s energetickou společností. Kdybychom nedospěli ke kompromisu, cena by se počítala podle smluvně daného vzorce a výdaje na teplo by byly podstatně vyšší,“ řekla
místostarostka Blanka Faluši. Tříčlenná rodina žijící v třípokojovém
bytě letos podle statistických údajů bytového odboru zdejší radnice
ušetří za teplo okolo čtyř set korun.

„Nej“ klobása? Ze Sedlnice!

Zápis do mateřských škol

Marie Machková, tisková mluvčí

Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu

Soutěž o nejchutnější klobásu, která byla devátého února součástí
masopustního jarmarku na Masarykově náměstí, vyhrálo uzenářství
Gurmán Sedlnice. Do ochutnávky masných výrobků a anonymního
hlasování se zapojili 332 návštěvníci. Vítězné řeznictví získalo cenu
v podobě keramického hrnce na klobásy.
„Do soutěže se přihlásilo šest řeznictví a uzenářství z našeho
města a okolí. Pro vítěznou klobásu hlasovalo čtyřiadevadesát
návštěvníků,“ uvedla Hana Rolná z pořádajícího Návštěvnického
centra. Soutěž o nejlepší regionální pochutinu se zde konala už
potřetí. V minulosti lidé hodnotili chuť koláčků nebo zelných polévek.

Upozorňujeme rodiče, že žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2016–2017 mohou podat v pondělí
21. března a v úterý 22. března, vždy od 9.00 do 15.00 hodin
v těchto mateřských školách a jejich odloučených pracovištích
zřizovaných městem Nový Jičín:
Mateřská škola Máj, K. Čapka 6, včetně odloučených pracovišť Jubilejní 1, Vančurova 36 a Císařská 115 (Loučka), Mateřská škola Sady, Revoluční 52, včetně odloučených pracovišť
Smetanovy sady 6 a Jiráskova 10, Mateřská škola Trojlístek,
Máchova 62, včetně odloučených pracovišť Komenského 78
a Beskydská 143 (Žilina), Základní škola a Mateřská škola,
Jubilejní 3 – rodiče se dostaví s dítětem pouze na odloučené
pracoviště Dlouhá 56.
K zápisu je nutné přinést s sebou rodný list dítěte, doklad
o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce
dítěte), potvrzení lékaře o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví.

Strážníci přednášejí studentům
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Cenu pro vítěze převzal jednatel společnosti Vilém Skalický.
Foto: Návštěvnické centrum

Novojičínský zpravodaj

Městská policie delší dobu spolupracuje se zdravotnickou součástí Mendelovy střední školy. Strážníci zde pravidelně přednášejí
o hlavních zásadách právního vědomí a dalších tématech souvisejících s prevencí kriminality. V uplynulém školním roce uspořádali
také kurz praktické sebeobrany pro studenty oboru zdravotnický
asistent, kteří při své praxi mohou přijít do přímého styku s agresivními lidmi. Kurz se setkal s kladným ohlasem a bude pokračovat
i v tomto školním roce. Vzájemná spolupráce se letos rozšíří o další
projekt, jehož výsledkem bude audiovizuální metodický materiál
využitelný i v jiných školách.
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Běžky, nebo pěšky?
Jana Holišová, vedoucí oddílu

Orelský končinový ples

Každoročně pořádáme s Turistickým oddílem mládeže Ještěrky
výpravu na chatu Skurečená a těšíme se na běžky. Letos nás ale
přelstil mráz. Stopa byla zmrzlá a místy bez sněhu. Noční a denní
střídání teplot proměnilo běžkařskou dráhu na kluziště.
O pololetních prázdninách jsme se na tuto dráhu vydali. Dojeli
jsme do poloviny a vrátili se zpět. Vysněných Pusteven jsme se
nedočkali. Unavení jsme se vrátili na chatu. Po odpočinku jsme si
alespoň užívali sněhu před chatou – koulovali se, opravovali iglú
a bobovali.
Další den jsme namísto běžek zvolili turistiku. Děti pochopily, že
vydat se v zimě kamkoliv do hor není snadné a nic nelze podcenit.
V lese podél cest jsme pozorovali stopy zvířat a zkoušeli je poznávat.
Také jsme našli strženou srnu, kterou ulovila nějaká šelma.
Výprava na chatu se nám vydařila, i když jsme si běžek moc neužili.
Byli jsme ale v přírodě, kterou máme tolik rádi. Pokud ještě napadne
sníh, pokusíme se znovu vydat na bílou stopu.

Součástí letošní plesové sezony v našem městě byl Orelský
končinový ples, který se uskutečnil pátého února v tělocvičně
Orlovny v Loučce. Program nám zpříjemnila hudební skupina One
Classic z Kroměříže, která hrála líbivou muziku k poslechu i tanci.
Přátelská až rodinná atmosféra, bohatá tombola a vystoupení mladých dívek klubu Fun Time rovněž přispěly k pěknému kulturnímu
zážitku. Jsme rádi, že jsme tradici Orelských plesů mohli obnovit.
Text a foto: Jan Šimíček

Báječný lyžáček na Bílé
Barbora Blahutová a Alena Šimíčková, učitelky

Když to nešlo na běžkách, přišly ke slovu boby.

Foto: Jana Holišová

Turisté na zimních vycházkách
Oldřich Obšivač
Klimatické podmínky v posledních čtyřech letech umožňují zdejšímu Klubu českých turistů pořádat vycházky i v zimním období
od listopadu do března. Dokonce se jich účastní více turistů než
v letních měsících. V lednu jsme uspořádali tři vycházky do Veřovických vrchů a Kravařska, vždy za účasti zhruba dvaceti turistů.
Na duben plánujeme vycházky do Beskyd, Vsetínských a Oderských vrchů.

Je neděle a před naší Základní školou Komenského 68 se hromadí
cestovní tašky, kufry a hlavně lyže a snowboardy. Poslední objímání,
a už máváme z autobusu. Čeká nás týden zimních radovánek na
Bílé.
Každé ráno jsme po vydatné snídani čekali připraveni pod svahem
a těšili se na výuku a zážitky, kterých máme všichni spoustu – od
horské túry na sněžnicích, přes adrenalinovou jízdu na blejdech po
diskotéku na chatě. A co teprve, když jsme ve středu odpoledne
přišli na svah a začalo chumelit! Celá Bílá se do večera zahalila do
sněhu a všechno bylo pohádkové. Sněžení nás provázelo až do
našeho odjezdu.
V pátek jsme se rozloučili s naší chatou, s milým personálem i trpělivými instruktory. Zažili jsme krásný horský týden, na který budeme
všichni moc rádi vzpomínat.

Čím žijí Bludovice?
Petr Brandejs
V městské části Bludovice proběhl čtrnáctého února tradiční
Dětský maškarní bál za účasti zhruba padesáti nadšených maskovaných dětí i s rodinami. S přispěním města mohl osadní výbor
do sálu restaurace Boss pozvat agenturu Jana, která se postarala
o příjemný program pro děti. Nechyběla ani tombola, ve které
vyhráli všichni, a vyhlášení nejmladší a nejstarší masky. Devatenáctého února, po uzávěrce tohoto čísla, se na Fojtství uskutečnila
výroční schůze TJ Sokol Bludovice, která plánuje s podporou města
nezbytnou opravu fotbalového hřiště. Následující den osadní výbor
na stejném místě uspořádal Pyžamový bál. Více informací najdete
na www.bludovicenj.cz.
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Týden zimních radovánek na Bílé se náramně vydařil.
Foto: Barbora Blahutová
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Cestovali časem s deváťáky

Prožili den s handicapem
Pavlína Bittnerová a žáci
Abychom na vlastní kůži poznali, jak se žije lidem s postižením,
uspořádali jsme ve třídě 5. B Základní školy Tyršova projektový
den o fungování lidského těla. Každý dostal přidělen nějaký handicap. Vyzkoušeli jsme si například, jaké je být připoutaný na invalidní vozík, mít nefunkční končetinu, nevidět, neslyšet nebo vůbec
nemluvit.
Stali jsme se také asistenty a zkusili, jak můžeme pomáhat. Pro
všechny to byl silný zážitek. Tečkou za projektovým dnem bylo
stravování ve školní jídelně, kde si pomoc či prožitek nějakého
postižení vyzkoušeli úplně všichni.

Škola pozvala budoucí prvňáčky

„Cesta časem“ se jedenáctého února otevřela v Základní škole
Jubilejní 3. Několik desítek budoucích prvňáčků se spolu s žáky
9. A vydalo do pravěku, starověku, středověku i budoucnosti. Děti
plnily zajímavé úkoly – počítaly kosti, tancovaly pravěký tanec, stavěly
pyramidu nebo si vyzkoušely jízdu rytířů. Škola jim tak zpestřila zápis
do první třídy. Budoucí školáci prokázali, že jsou připraveni splnit
nejen „školní povinnosti“ na pracovních listech či tabuli, ale nebojí
se putovat časem se staršími kamarády.
Text a foto: Miroslava Borošová

Na sněhu – a bez sněhu
Letošní Den otevřených dveří v Základní škole Dlouhá 56
připadl na sedmadvacátý leden. Rodiče, přátelé školy a především naši případní žáčci mohli navštívit všechny prostory zrekonstruované budovy, prohlédnout si vybavení tříd a odborných učeben a „zkontrolovat“ své děti ve výuce. Největšímu
zájmu se těšila nová jazyková laboratoř, kde žáci kromě klasického vybavení pracují také s tablety. V ostatních třídách
a učebnách si děti mohly vyzkoušet své znalosti a dovednosti
prostřednictvím úkolů, hádanek a her. Po náročném putování
jednotlivými stanovišti naši hosté zamířili do jídelny, kde se
občerstvili kávou a koláčem.
Text Gabriela Šustalová, foto Jarmila Šimurdová

Nejlepší němčináře má Tyrška
Jitka Plešková, učitelka
Mozaičata na sněhu byl název příměstského tábora, který Mozaika rodinné centrum uspořádala v prvním únorovém týdnu. I když
po sněhu nebylo ani památky, děti prožily v okolí Nového Jičína
tábor plný dobrodružství, zábavy, objevování spousty zajímavého
a poznávání nových kamarádů. V létě na příměstských táborech
se na všechny budeme opět moc těšit.
Text a foto: Zuzana Rosová

Novojičínský zpravodaj

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce proběhlo desátého února ve Středisku volného času Fokus. Velký
úspěch zaznamenali soutěžící ze Základní školyTyršova, kteří
zvítězili ve všech čtyřech kategoriích a navrch přidali dvě druhá
místa.
Z vítězství se radovali Pavlína Merhoutová ze šesté, Iva Bártová ze sedmé, Lukáš Goláň z osmé a Eva Valentová z deváté
třídy, druhá místa obsadily žákyně šesté třídy Adéla Jelínková
a o rok starší Markéta Indráková.
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Šedesátiny Javorníku pokračují

Co chystá Puellae et Pueri?

Karel Chobot

Andrea Dostálová

Na tradičním Valašském bálu, který se uskutečnil třináctého února
v sále Střediska volného času Fokus, slavil zdejší folklorní soubor
písní a tanců Javorník šedesátileté jubileum. K tanci a poslechu
kromě Javorníku hrála podobně výborná Cimbálová muzika Milana
Broučka z Plzně.
V průběhu večera členové jubilujícího souboru včetně dětí z Javorníčku několikrát předvedli své taneční umění. Současný umělecký
vedoucí Svatoslav Válek, který rovněž přijímal gratulace, neboť je
stejně mlád jako Javorník, několikrát pořádal soutěžní humorné
hrátky a průběh večera vtipně moderoval. Hrálo, zpívalo a tančilo
se až do ranních hodin.
K dokonalosti chyběl větší počet krojovaných účastníků. Bývalí
členové přišli v kroji civilním, byť svůj taneční um předváděli na
parketu v hojné míře bez ohledu na věk. Mezi převažujícími valašskými
byly vidět i tři dámské kroje těšínské a jeden pánský gorolský. Z valašských tanečníků zaujal kreacemi, obrovskou výdrží, chutí a nadšením
z pohybu Bohuslav Lev, který tančil jako lev, dokonce najednou
i s několika tanečnicemi. Z „civilistů“ Javorníku se stali králi parketu
manželé Hanzelkovi.

Sboru Puellae et Pueri se také letos plní hudební diář. Šestnáctého
března by rád uspěl v krajském kole soutěže Gymnasia cantant
v Brně a devatenáctého dubna v regionálním kole soutěže středoškolských sborů Opava cantat.
Spolu s chlapeckým vokálním tělesem Sextet + se sbor připravuje
na velikonoční turné jižní Evropou, které svým grantem podpořilo
město Nový Jičín. V partnerské Novellaře vystoupí devatenáctého
března, následovat budou koncerty na jihofrancouzském pobřeží
a na závěr více než hodinový koncert v Barceloně, který pro obě
tělesa zašťiťuje tamní partnerský orchestr.
Mimo to Puellae et Pueri připravuje zcela mimořádnou událost!
Prvního dubna vystoupí jako host stočlenného japonského orchestru
a sboru KOS z Litomyšle ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze a společně uvedou část Leavittovy mše. Na slavnostní, tradičně „rozlučkový“ jarní koncert sboru vás pozveme třináctého dubna do
Beskydského divadla.

Tančili „latinu“ na šampionátu

Valašský bál byl příjemnou součástí oslav jubilea souboru Javorník.
Foto: Lenka Škarková

Klub převzal Laudonův prapor

Mistrovství republiky v latinskoamerických tancích se na konci
ledna uskutečnilo v Olomouci. Novojičínský taneční pár Luboš
Nevrla a Petra Pístecká soutěžil v kategorii senioři I. Ve vyrovnaném
finále vybojoval krásné čtvrté místo. Snad je tento úspěch vybídne
k ještě lepším výkonům na domácím poli i na mezinárodních soutěžích pořádaných Světovou federací tanečního sportu.
Text Jana Doležálková, foto archiv Tanečního klubu Fokus

Názory zastupitelů

Vzpomínková akce ke 299. výročí narození významného vojevůdce Gideona Ernsta von Laudona se devátého února uskutečnila
před domem U Laudona. Členové místního Klubu vojenské historie
při té příležitosti slavnostně převzali vojenský prapor, který generála
Laudona a jeho vojsko provázel při válečných taženích a který je
nyní umístěn v expozici Návštěvnického centra.
Text Radka Bobková, foto Petr Lenart a Jan Šlechta (snímek ve výřezu)
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Jaroslav Kotas: Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo odkoupení památkově chráněných budov Hücklových
vil s návrhem jejich postupné revitalizace s náklady v současných
cenových relacích kolem dvou set milionů korun, s investicemi přes
dvě volební období. S tímto řešením jsem vyslovil souhlas i za cenu,
že tato akce dostane přednost před plánovanou rekonstrukcí přístavby hotelu Praha na multifunkční centrum, bez něhož se město
v současné době obejde.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Stanoviska zastupitelů najdete také na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.
Novojičínský zpravodaj
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Hokejový klub a základní umělecká škola letos slaví sedmdesátiny

Galavečer, na jaký se nezapomíná
Markéta Brožová
V kulisách derby HK Nový Jičín versus HC Kopřivnice se devatenáctého února udál slavnostní galavečer novojičínského hokeje spojený s oceněním klubových legend. Téměř padesát významných
hráčů, trenérů a funkcionářů v doprovodu současné hokejové omladiny přišlo na led, kde jim vedení klubu poděkovalo za jejich zásluhy
o rozvoj hokeje v našem městě.
Zvláštní pocty se in memoriam dostalo Josefu Tomanovi, řečenému
Harry, který byl mimořádnou osobností našeho hokeje. Intenzivně
se věnoval nejen vedení klubu, ale hlavně trénování. Své vůdčí schopnosti předával mužům, ale zejména nejmenším dětem v přípravce.
Na jeho nezapomenutelný přístup vzpomínají všichni hráči novoji-

čínského hokeje. Patřil k rozhodujícím postavám při budování umělého kluziště a zastřešení stadionu. Do historie se zapsal jako velký
patriot sportu, ledního hokeje a hlavně Nového Jičína. Dres s jeho
jménem byl proto slavnostně vyvěšen a ocenění předáno jeho manželce a dětem.
Utkání mělo skvělou atmosféru, naši fanoušci byli aktivní, vybavení
množstvím modrých vlajek a bylo je slyšet i v konkurenci hlasově
silných Kopřivničanů. I když Nový Jičín prohrál 1:2, naši hráči žádnou
ostudu hokeji neudělali. Byli jsme svědky krásné hry. V první přestávce
ji divákům zpestřily děti z hokejové přípravky, ve druhé pauze se
předvedly dívky z krasobruslařské přípravky.

Dres s číslem 10 bude navždy připomínat osobnost Josefa Tomana.
Foto: Petr Adámek

Hokejový tým Nového Jičína v sezoně 1969–1970.
Foto: archiv HC NJ

Prožíváme velmi úspěšnou éru, říká ředitel školy
Marie Machková, tisková mluvčí
Základní umělecká škola byla při svém vzniku v roce 1945 školou
všichni posunuli školu směrem, který považovali za přínosný, a podíleli
hudební. Později tady začali vyučovat také výtvarný obor a tanec.
se na její současné podobě.
„Procházíme velmi úspěšnou érou, dobře si vedou všechny obory,
v nichž působí výborní, kvalifikovaní učitelé. Daří se nám realizovat
Jakých významných úspěchů škola dosáhla?
naše cíle v oblasti vzdělávání a během posledních let se podařilo
V současnosti patří k nejlepším školám svého druhu v České repubkompletně obměnit nástrojové vybavení. S postupným rozšiřováním
lice. Úroveň všech tří oborů je vzácně vyrovnaná a mezioborová spoo další studijní zaměření vznikl větší prostor pro rozvoj žáků v rámci
lupráce je naší chloubou. Výborně nás hodnotí Česká školní inspekce
mezioborové spolupráce,“ říká ředitel školy Jan Machander.
a naši žáci s úspěchem reprezentují školu, město, region i republiku
každoročně na desítkách akcí v České republice i v zahraničí.
Jaký je zájem o studium a co nového škola nabízí?
Naše úspěchy jsou zásluhou mnoha lidí, kteří nám přejí a podporují
Dochází k nám osm set osmdesát žáků, což je maximální kapacita
nás, chci tedy poděkovat rodičům a příbuzným našich žáků za velkou
školy. V hudebním oboru působí okolo dvaceti souborů – od barokpodporu, které se od nich dětem i škole dostává. Další dík patří zřiního přes moderní žánrovou hudbu a soubor bicích nástrojů. Znovu
zovateli školy – Moravskoslezskému kraji, městu Nový Jičín, oběma
jsme začali vyučovat hru na violoncello, kde máme aktuálně dvanáct
spolkům, které při škole působí, Muzeu Novojičínska, Beskydskému
žáků. Výtvarný obor začal vyučovat keramiku, grafiku, animaci a land
divadlu a dalším partnerským organizacím, bez nichž bychom neměli
art. Pořádáme krajské i celostátní soutěže ve zpěvu a tanci, letos
takové široké možnosti prezentace naší práce.
poprvé také mezinárodní houslovou soutěž.
Jak jubileum oslavíte?
Které mezníky v historii školy nejvíce ovlivnily její vývoj?
Výročí jsme oslavili velkým koncertem v Beskydském divadle, na
Názvy a status školy se v průběhu let měnily. Z čistě hudební instikterém vystoupili nejen současní žáci, ale i významní absolventi.
tuce se postupně vyvinula tříoborová škola s výukou tance, výtvarného umění a instrumentální i vokální hudby. Působím zde sedmý
Co byste přál škole do budoucna?
rok, při svém příchodu jsem mohl navázat na skvělou tradici budoPřeji si, abychom dokázali naše umělecké školství zachovat, vhodným
vanou učiteli a řediteli, kteří školu vedli přede mnou, a dále ji rozvíjet
způsobem rozvíjet a vzdělávat i budoucí generace dětí v uměleckých
podle své koncepce. Rád bych zmínil alespoň ředitele, kteří školu
disciplínách a pomoci jim zakotvit v českém a evropském kulturním provedli v letech 1945 až 2009 – byli jimi Josef Váňa (1945–1952), Mirostředí. Važme si dostupnosti základního uměleckého vzdělání, v tomto
slav Březina (1952–1955), Miroslav Tyrala (1955–1960, 1964–1966),
ohledu máme v České republice výhodu oproti ekonomicky silnějším
Josef Dvorok (1960–1964), Věra Havránková-Kučová (1966–1984),
zemím Evropské unie. Náš systém uměleckého vzdělávání, který se
Božena Varajová (1984–1990) a František Skoček (1990–2009). Ti
vyvíjel již od osmnáctého století, může být inspirací pro ostatní země.

Novojičínský zpravodaj
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Alfred Neubauer – slavný automobilový manažer a závodník
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Devětadvacátého března tomu bude 125 let, kdy se na velikonoční
neděli roku 1891 v domě číslo 725 na tehdejší Kobergasse (dnešní Ztracená ulice) v Novém Jičíně narodil Karlu a Marii Neubauerovým prvorozený
syn. Při křtu dostal jméno Alfred a po svém otci druhé jméno Karl.
Alfredův otec provozoval drobnou stolařskou živnost a svého syna
často bral s sebou na výpomoc. Při ní se chlapec seznámil také s automobilovým parkem zdejší kloboučnické rodiny Hückelů a kopřivnické
rodiny Schustalů.
Láska jménem automobil
Po skončení měšťanské školy a vyšší reálky v Novém Jičíně narukoval
Alfred Neubauer do rakousko-uherské armády. Vojenské studium zakončil
roku 1911 jako praporčík od pevnostního dělostřeleckého regimentu
číslo 1 Franz Joseph. Zde využil příležitosti dostat se ke své lásce – automobilům – když se dobrovolně přihlásil do výcviku jako řidič u dělostřelectva.
Od roku 1912 se v rámci armádní zakázky školil u rakouské automobilky
Austro-Daimler ve Vídeňském Novém Městě. Zde se seznámil s Ferdinandem Porschem, konstruktérem automobilů a rodákem ze severočeských Vratislavic nad Nisou. S vypuknutím první světové války měl
armádní řidič – důstojník Alfred Neubauer jako první na starost rakouskou
baterii motorizovaných supertěžkých houfnic vyráběných v závodech
Škoda Plzeň.
Nová životní výzva
Roku 1919 Alfred Neubauer nastoupil jako vedoucí oddělení rakouské
automobilky Austro-Daimler. Známost s Ferdinandem Porschem jej však
přivedla do automobilky Daimler ve Stuttgartu, kde Porsche od roku
1923 zastával post šéfkonstruktéra. Neubauer se zde stal vedoucím
vozového oddělení. V této době se pokoušel uspět jako automobilový
závodník. S malým „Saschou“ – vozidlem od Austro-Daimler a vestavěným kompresorem Mercedes závodil roku 1922 na slavném okruhu Targa Florio na Sicílii. Společně s ním zde jeli kupříkladu Enzo Ferrari, Ugo
Sivoci, Alexandr Kolowrat nebo celkový vítěz hrabě Giulio Masetti.
V závodech na trati Solitude-Rennens poblíž Stuttgartu se 12. září
roku 1926 Alfred Neubauer poprvé objevuje jako vedoucí závodního
týmu – Rennleiter. Byla to jeho nová životní výzva po nepříliš závratné
kariéře závodního jezdce. A právě tento závod byl převratný.

Alfred Neubauer jako závodní jezdec v Monze roku 1924.
Foto: Muzeum Novojičínska

Neubauer zde zavedl důmyslný systém, spočívající v podávání taktických informací týmovým jezdcům během závodu pomocí vlajek a prken.
Správa okruhu si na něj sice stěžovala a požadovala ukončení prapodivného skotačení u dráhy, avšak Neubauer byl neoblomný. Jeho inovaci
dodnes na závodních okruzích používají stáje Formule 1. Na trati Avus
v Berlíně roku 1926 při historicky první Velké ceně Německa vyhrál vůz
Mercedes pilotovaný Rudolfem Caracciolou a řízený týmovým vedoucím
Alfredem Neubauerem.
Pryč s barvou!
Stáj Mercedes-Benz i po následující dvě Velké ceny Německa dominovala a její jezdci Rudolf Caracciola, Otto Merz a Christian Werner vybojovali první místa. Neubauerův fantastický úspěch přišel v roce 1931 –
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německý jezdec stáje Mercedes-Benz SSKL Rudolf Caracciola pod jeho
taktickým vedením zvítězil v italském silničním vytrvalostním závodě
Mille Miglia.
Neubauerovy inovace přinesly vítězné vavříny také dalšímu známému
jezdci Manfredu von Brauchitschovi. V roce 1934 při ADAC Eifelrennen
přišel Alfred Neubauer s originálním nápadem snížit předepsanou hmotnost vozu tím, že nechal seškrábat všechnu bílou barvu až na hliník karoserie. Snížil tím hmotnost vozu na požadovanou úroveň. Jízdní vlastnosti
blankytně stříbrného vozu zajistily Brauchitschovi slavné vítězství a vzniklo tak
později i pojmenování Mercedesu jako
„stříbrné šípy“.
Neubauer byl ve své práci neoblomný
až perfekcionalistický. Jeho tvrdé požadavky na jezdce jim ovšem při závodech
často přidaly časovou výhodu před
ostatními. V roce 1937 poprvé se svými
svěřenci zvítězil v závodu Masaryk
Grand Prix na 29,1 km dlouhém autodromu v Brně. Účast na českých závodech a styk s českými závodníky a jejich
týmy usnadňovala Alfredu Neubauerovi
znalost českého jazyka.
Poslední titul meziválečného evrop- Neubauer a Rudolf Caracciola
ského šampiona získal v roce 1939 mla- kolem roku 1935.
Foto: Muzeum Novojičínska
dý německý jezdec u Mercedes-Benz
Hermann Lang, avšak sezonu předčasně ukončila válka. Ve slavných
letech 1934–1939 vyhrál tým Mercedes-Benz dvaatřicet velkých závodů
a stal se nejúspěšnějším týmem té doby.
Triumfy Dona Alfreda
Druhá světová válka zastavila sportovní práci Alfreda Neubauera
a automobilka Daimler-Benz AG se orientovala na zbrojní výrobu. Poválečný návrat na sportovní pozice nebyl zdaleka jednoduchý. Neubauer
se do mezinárodního motoristického sportu vrátil roku 1951. V následujícím roce pod jeho taktovkou vyhrál Karl Kling s vozem Mercedes-Benz
300 SL poslední závod roku Carrera Panamericana v Mexiku. Neubauerovi
od té doby přezdívali Don Alfredo.
Dalším významným závodem bylo
24 hodin v Le Mans. I zde Neubauerův
tým slavil triumf. Před závody přišel opět
s novinkou – plánem zastávek pro
neočekávané situace s ojetými pneumatikami a nedostatkem oleje, který
nakonec dopomohl k vítězství Hermannu Langovi.
V automobilovém sportu se v roce
1950 objevil nový fenomén – Formule
1. Jejich závody se pro Alfreda Neubauera a tým Mercedes‐Benz v novém
složení staly další výzvou. V polovině
sezony 1954 zde začal působit Argentinec Juan Manuel Fangio, jenž přešel
k Mercedesu z konkurenčního týmu Při Velké ceně Evropy v roce 1954.
Foto: Muzeum Novojičínska
Maserati. Ve zbytku sezony vyhrál čtyři
ze šesti Velkých cen a stal se podruhé v kariéře mistrem světa. Ke startu
na posledních dvou závodech jej Neubauer musel donutit, neboť argentinský jezdec měl titul jistý.
Černý den v Le Mans
Skvělé nápady Alfreda Neubauera se trvale uplatnily v mnoha automobilových závodech, ale i v dalších sportovních aktivitách. Ne nadarmo se mu říkalo „muž tisíce triků“. Avšak v průběhu sezony
1955 přišel „černý den“ – 11. června se Neubauerův tým účastnil závodu
24 hodin Le Mans. Jezdec Mercedesu Pierre Levegh se při jízdě s vozem
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katapultoval na ochozy plné diváků. Zemřelo na osmdesát lidí a více než
sto dalších utrpělo zranění.
Tragická nehoda měla svou dohru ve vyšetřování Neubauerova
týmu ve stuttgartské centrále. Automobilka Mercedes‐Benz se ve
vrcholovém motoristickém sportu na dalších třicet let odmlčela. Roku
1957 odešel Neubauer na zasloužený odpočinek. S manželkou Josefou Romanou si postavili dům v Aldingenu. Láska k automobilovému
sportu jej neopustila ani v důchodu, a proto v letech 1957–1965 pracoval pro historické oddělení Daimler‐Benz AG.
Muž, který předstihl dobu
Alfred Neubauer umírá v noci z 21. na 22. srpna 1980 ve svém domě
v Aldingenu. Jeho ostatky byly uloženy na zdejším hřbitově, na náhrobní
desce je dodnes připomenuto jeho rodiště – Nový Jičín. Během své
bohaté kariéry se zúčastnil sto šedesáti závodů, v nichž si se svým týmem
připsal mnoho vítězství.
Mimořádným se ovšem stal Neubauerův zcela originální přínos v systému organizace a řízení automobilového týmu během závodů. Četná
jeho řešení se okamžitě ujala a dodnes se běžně užívají na všech význam-

Pamětní deska na ulici Alfred Neubauer-Gasse ve Vídeňském Novém Městě.
Foto: Radek Polách

ných automobilových soutěžích. Alfred Neubauer se stal čestným občanem Vídeňského Nového Města a v rámci obytné části společnosti Austro-Daimler je jedna z ulic pojmenována Alfred Neubauer-Gasse. Jeho
jméno nese i trojpamátník na Ztracené ulici v Novém Jičíně.

Velká válka v novojičínském tisku – březen 1916
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv
Velikonoce roku 1916 připadly na konec dubna, počátek března se
tedy nesl v duchu masopustního veselí. A tak se na stránkách novojičínských novin Deutsche Volkszeitung kromě podrobných reportáží
o probíhající bitvě u Verdunu mohli čtenáři dočíst především o chystaných koncertech a zábavných večerech.
Masopust divadelní i koncertní
Šestého března ve Spolkovém domě hostovalo Německé divadlo
z Těšína s oblíbenou fraškou o třech aktech „Die schwelbende Jungfrau“
(Vznášející se panna). Představení, které stavělo především na vtipných
dialozích a slavilo úspěchy i ve vídeňském Městském divadle, bylo
dílem Franze Arnolda a Ernsta Bacha.

Dobový snímek interiéru Spolkového domu. Foto: Státní okresní archiv NJ

Hotel Praha hostil masopustní koncert ve prospěch vdov a sirotků.
Foto: Státní okresní archiv NJ

Rozhodně se tedy nejednalo o kus francouzské, případně jinak
nepřátelské provenience, jak ujišťoval autor článku. Předprodej vstupenek zajišťoval známý knihkupec Rainer Hosch. O masopustním
úterý sedmého března, v předvečer Popeleční středy, se v kavárně
Heinrichshof konal koncert ve prospěch vdov a sirotků místního náhradního praporu. Účast přislíbil operní pěvec Hof-Kordini.
Špatná zpráva pro pivaře
Masopustní zábavu kalila snad jen zpráva o úpravě stávajících nejvyšších cen piva. U sudového se ceny za litr zlatavého moku zvýšily
na 60 haléřů u ležáku (výčepního piva), 68 haléřů u březňáku (březnového
piva), 84 haléře u plzeňského a 80 haléřů u černého piva. Ceny lahvového piva vzrostly na 58 haléřů za litr ležáku, 64 haléře za březňák
a 70 haléřů za exportní pivo (kozla). Majitelé živností byli povinni tuto
vyhlášku vyvěsit ve svých provozovnách.
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Vzdělání je budoucnost
Ani postní období však neznamenalo úbytek všedních starostí. Většina obyvatel se potýkala s každodenním zajištěním obživy, ale článek
o zodpovědném přístupu při výběru povolání absolventů obecných
škol se zaobíral i úvahami o budoucnosti.
Autor upozorňoval, že letos obzvláště bude rozhodování těžké. Většina otců stála v poli, ceny potravin byly vysoké. Lákavá vidina vysokého
platu v průmyslu a rychlého vylepšení rodinného rozpočtu proto vedla
matky k tomu, že zdržely syny od dalšího odborného vzdělávání.
Budoucnost mladých lidí měla být nadřazena okamžitému prospěchu.
Zástup nevzdělaných dělníků byl již značný a rozšíří-li se vidinou
vysokých mezd i o dospívající mládež, míří ke katastrofě na trhu práce,
obzvláště po konci války. Autor článek zakončil výzvou „Proto nechme
naše chlapce vyučit řemeslu!“
Drahý chléb, levná cibule
Nakolik byl apel předchozího článku dotčenými vyslyšen, se lze
pouze dohadovat. Zvláště poté, co byly zavedeny nové ceny chleba,
špeku a tuků. Už i cukr se prodával na karty ve stanoveném množství
1 ¼ kilogramu na hlavu. Zato cibulí bylo město zásobeno znamenitě,
za 60 haléřů za kilogram byla na prodej ve skladu mouky.
Poslední den v měsíci byli majitelé domů upozorněni na nutnost
revize vodovodního potrubí kvůli únikům vody, kterou směl provést
pouze koncesovaný instalatér. Nechyběla ani výzva k šetření vodou,
aby v teplém a suchém počasí nedocházelo k výpadkům v dodávkách.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Neděle 6. března v 18.00 hod. • MILUJ – ROMEO A JULIE • Novocirkusové pojetí nejznámější Shakespearovy hry – akrobacie na šálách,
žonglování noži, koulemi a hořícími loučemi. Obsazení: Tereza Beranová,
Filip Gavlas, Václav Pokorný, Aleš Podhorský, Lukáš Bezděk, David Parga.
Živá hudba: Ondřej Malý a Michal Čapka. Režie: Pavel Šimák. Vhodné
i pro děti od 10 let.
■ Úterý 8. března v 18.00 hod. • VYHLÁŠENÍ SPORTOVCŮ ROKU 2015
• Více informací na straně 3.
■ Neděle 13. března v 16.00 hod. • Perrault, Sopuch, Toman: KOCOUR
V BOTÁCH • Mladý mlynářský synek zdědí po svém tatínkovi kocoura
a nic víc. Kocour však umí mluvit a je velmi chytrý a odvážný. Předplatné
skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 14. března v 19.00 hod. • Zoltán Egressy: POSTAVEN(I)Í
MIMO HRU • Příběh z fotbalové šatny během ligového zápasu, kde rozhodčí jsou především lidmi. Režie: Roman Štolpa. Hrají: Jan Révai/Miroslav
Hrabě, Ernesto Čekan/Roman Štolpa, Roman Štolpa/Petr Semerád. Předplatné skupiny D.
■ Středa 16. března v 19.00 hod. • JIŘÍ BÁRTA – violoncello, TEREZIE
FIALOVÁ – klavír • Zaznějí skladby Nikolaje Mjaskovského, Antonína Dvořáka a Sergeje Rachmaninova. Kruh přátel hudby.
■ Pátek 18. března – malý sál • PODÍVANÁ 2016 • Oblastní přehlídka
dětského divadla. Program na samostatných plakátech.
■ Pátek 25. března v 19.00 hod. • David Drábek: VELKÁ MOŘSKÁ
VÍLA • Chytře rozesmát a pak férově dojmout, v tom je největší síla Drábkovy hořkosladké komedie o osudech tří sester. Režie: David Drábek.
Hrají: Isabela Smečková Bencová, Pavla Tomicová, Pavlína Štorková, Jan
Vápeník, Jiří Zapletal, Jan Sklenář/Vladimír Polívka, Vilma Dršatová/Sofie
Šedivková. Předplatné skupiny B.
■ Středa 30. března v 18.00 hod. • POSLEDNÍ TRIK GEORGESE
MÉLIÈSE • Pozoruhodný životní příběh a dílo průkopníka kinematografie.
Připravujeme:
■ Pátek 1. dubna v 18.00 hod. • JANÁČKOVA FILHARMONIE • Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Únos ze serailu, Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Koncert pro housle a orchestr e moll, Ludwig van Beethoven: Symfonie
č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“. Kruh přátel hudby.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ŘACHANDA • Pondělí 29. února - úterý 1. března v 17.30 hod. • Nová
česká pohádka. 104 min.
■ BOHOVÉ EGYPTA • Pondělí 29. února ve 20.00 hod. • 2D dabing •
Starověký Egypt a epický souboj titánů. Akční fantasy, 127 min.
■ DEADPOOL • Úterý 1. března – středa 2. března ve 20.00 hod. •
Superhrdina od Marvelů – neodolatelný, vulgární, brutální a …hlavně nechutně vtipný. • Akční komedie, 104 min., titulky.
■ LÍDA BAAROVÁ • Středa 2. března – čtvrtek 3. března v 17.30 hod.
• Nový český film režiséra Filipa Renče. Životopisný/historický, 110 min.
■ AVE, CAESAR • Čtvrtek 3. března – neděle 6. března ve 20.00 hod.
• Nový film bratří Coenů, v hlavní roli s Georgem Clooneym. Komedie,
106 min., titulky.
■ ZOOTROPOLIS • Pátek 4. března – neděle 6. března v 17.30 hod.
Dobrodružná animovaná komedie od Walta Disneyho. 109 min., dabing.
■ DECIBELY LÁSKY • Pondělí 7. března – úterý 8. března v 17.30 hod.
• Romantický příběh s písničkami Michala Davida. Hudební/taneční, 85 min.
■ POLEDNICE • Pondělí 7. března – středa 9. března ve 20.00 hod. •
Český horor s Aňou Geislerovou. 90 min.
■ PADESÁTKA • Středa 9. března v 17.30 hod. • Vojta Kotek jako režisér
filmu, který se točí kolem rázovitých lidí z hor, jednoho běžkařského závodu
a několika padesátek. Česká komedie, 97 min.
■ SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE • Čtvrtek 10. března – sobota
12. března v 17.30 hod. • dabing • Neděle 13. března v 17.30 hod. •
titulky • Pokračování volné série zavede Tris a Čtyřku do mnohem nebezpečnějšího světa. Dobrodružné sci-fi, 120 min., titulky.
■ RUDÝ KAPITÁN • Čtvrtek 10. března – neděle 13. března ve
20.00 hod. • Pondělí 14. března v 17.30 hod. • Drsná detektivka na motivy
skutečných událostí. Krimithriller, 115 min, česky.
■ GRIMSBY • Pondělí 14. března – středa 16. března ve 20.00 hod. •
Sacha Baron Cohen je zpátky v nejbláznivější komedii roku! Komedie,
82 min., titulky.
■ MA MA • Úterý 15. března – středa 16. března v 17.30 hod. • Životní
drama s Penélope Cruz jako hold životu a kráse. 111 min., titulky.
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■ KUNG FU PANDA 3 • Čtvrtek 17. března – pátek 18. března
v 17.30 hod. • 3D • Sobota 19. března v 17.30 hod. • 2D • Animovaná
dobrodružná komedie s legendárním kung-fu bojovníkem. 94 min., dabing.
■ 8 a 1/2 • Projekt 100 • Čtvrtek 17. března ve 20.00 hod. • Nesmrtelný
kultovní film Federica Felliniho. Drama, 138 min., titulky.
■ DVOJNÍCI • Pátek 18. března – neděle 20. března ve 20.00 hod. •
Pondělí 21. března – úterý 22. března v 17.30 hod. • Česká komedie
s Ondřejem Sokolem. 103 min.
■ SUBURRA • Pondělí 21. března – úterý 22. března ve 20.00 hod. •
Zločinecký epos napříč politickým spektrem a mafiánskými římskými rodinami. Thriller, 134 min., titulky.
■ KUNG FU PANDA 3 • 2D • Středa 23. března v 17.30 hod. • Čtvrtek
24. března – pátek 25. března v 15.00 hod. • Anotace viz výše.
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
■ Středa 23. března – čtvrtek 24. března ve 20.00 hod. • Dosud nejnáročnější expedice nejznámějšího českého cestovatele současnosti Dana
Přibáně. Dokument, 95 min.
■ BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI • Čtvrtek
24. března – pátek 25. března v 17.00 hod. • 3D dabing • Pátek
25. března ve 20.00 hod. • 2D titulky • Sobota 26. března v 17.00 hod.
• 2D dabing • Sobota 26. března ve 20.00 hod. • 3D titulky • První filmové
setkání Batmana a Supermana. Akční/dobrodružný/fantasy, 151 min.
■ BARBIE: TAJNÁ AGENTKA • Sobota 26. března – neděle 27. března
v 15.00 hod. • Barbie se vrací na filmová plátna v novém příběhu. Animovaná
pohádka, 75 min, dabing.
■ STAR WARS: Síla se probouzí • Neděle 27. března v 17.00 hod.
• 3D dabing • Pokračování veleúspěšné ságy. Sci-fi thriller, 136 min.
■ PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ • Neděle 27. března – pondělí 28. března
ve 20.00 hod. • Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na
padesát způsobů šťavnatá parodie. • Komedie/parodie, 88 min., titulky.
■ ŘACHANDA • Pondělí 28. března v 15.00 hod. • Anotace viz výše.
■ BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI • Pondělí
28. března v 17.00 hod. • 2D dabing • Úterý 29. března v 17.00 hod. •
2D titulky • Středa 30. března v 17.00 hod. • 3D dabing • Anotace viz
výše.
■ BROOKLYN • Úterý 29. března – středa 30. března ve 20.00 hod. •
Příběh mladé irské imigrantky podle knižní předlohy. Romantické drama,
111 min., titulky.
■ ZKÁZA LÁSKOU • Bio Senior • Středa 30. března ve 13.00 hod. •
Nový český dokument režisérky Heleny Třeštíkové. 90 min.
■ KMOTR • Kultovky v kině • Čtvrtek 31. března ve 20.00 hod. • Přelomové dílo podle stejnojmenného bestselleru Maria Puza. Krimi/drama,
175 min., titulky.
■ TEORIE TYGRA • Čtvrtek 31. března – sobota 2. dubna v 17.30 hod.
• Neděle 3. dubna ve 20.00 hod. • Nová česká komedie s Jiřím Bartoškou
a Evou Balzerovou. 101 min.
■ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ • Pátek 1. dubna – sobota 2. dubna ve
20.00 hod. • Příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního
auta a v centru Prahy zabila osm lidí. Drama, 105 min, česky.
■ KUNG FU PANDA 3 • 2D • Neděle 3. dubna v 17.30 hod. • Anotace
viz výše.
BIOGRAF ARTEFAKT
Promítáme v prostorách Galerky na náměstí!
■ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON • Sobota 26. března ve 20.00 hod. • Bůh
existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous. Komedie,
115 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava:
■ Do neděle 1. května – Rytířský sál • LÉČIVÁ SÍLA
A MOC ROSTLIN V TRADIČNÍ KULTUŘE NOVOJIČÍNSKA • Svět rostlin v medicíně, léčitelství lidí i zvířat,
v kuchyni, v obyčejích a ve společnosti.
Akce:
■ Čtvrtek 17. března v 16.30 hod. – Trámový sál • PŘÍRODA LÉČÍ •
Pohled lékaře na využití rostlin v medicíně. Doprovodná přednáška Jany
Machovské k výstavě Léčivá síla a moc rostlin v tradiční kultuře Novojičínska. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 19. března od 8.30 do 13.30 hod. – obě nádvoří Žerotínského zámku • VELIKONOČNÍ JARMARK • Vstupné: dospělí 30 Kč,
děti 10 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00,
sobota zavřeno, neděle, svátky 9.00–15.00
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstavy:
■ Středa 2. března – čtvrtek 24. března – Výstavní síň Stará pošta •
FOKUS VČERA, DNES A ZÍTRA • Viz program Městského kulturního střediska.
■ Úterý 15. března – čtvrtek 31. března – vestibul SVČ Fokus • VELIKONOČNÍ VESTIBUL • Dětské výtvarné a keramické práce. Prodej drobné
jarní keramiky – jen od 15. do 17. března, vždy od 9.00 do 18.00 hod.
Akce:
■ Pátek 11. března v 19.00 hod. – SVČ Fokus • MEXICKÝ TANEČNÍ
VEČER • Hudba tanec, soutěže. Mexický kostým vítán. Večerem bude
provázet hudební skupina Meteor. Vstupné 140 Kč (+ možnost dokoupení
večeře za 60 Kč).
■ Pátek 18. března v 16.00 hod. – sobota 19. března v 10.00 hod. –
SVČ Fokus • JARNÍ KOUZELNÁ NOC • Tradiční zábavné nocování.
S sebou spacák, plyšáka, polštářek, plavky, ručník, baterku a láhev na
pití. Cena 200 Kč.
■ Sobota 26. března v 9.00 hod. – SVČ Fokus • VELIKONOČNÍ STOLNÍ
TENIS • Tradiční turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče,
od mladších žáků po dospělé. Startovné 50 Kč za hráče.
■ Sobota 26. března ve 13.00 hod. – SVČ Fokus • STŘELECKÁ SOUTĚŽ
• Závod jednotlivců – pro zájemce o sportovní střelbu bez rozdílu věku.
Startovné 50 Kč za hráče (účastníci turnaje ve stolním tenisu 30 Kč).
■ Každý čtvrtek a pátek od 14.00 do 18.00 hod – ateliéry SVČ • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet práci
s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.

Výstavy:
■ Úterý 1. března – čtvrtek
17. března – Hudební kavárna
na Staré poště • JINÝM
POHLEDEM • Práce absolventů
kurzu fotografování při Městském
kulturním středisku.
■ Středa 2. března – čtvrtek
24. března – Výstavní síň Stará
pošta • FOKUS VČERA, DNES
A ZÍTRA • Dětské výtvarné práce, retrospektivní koláže, staré
kroniky, plány a vizde do budoucna. Vernisáž 2. března v 16.30
hod.
■ Celý březen – Čajovna Archa • TIBET NA KŘIŽOVATCE • Výstava
fotografií.
Akce:
■ Úterý 1. března v 18.00 hod. – Městská knihovna • TAJNÉ SLUŽBY
A HLEDÁNÍ POKLADŮ • Vyprávění badatele Milana Zacha Kučery
o skrytých pokladech z období druhé světové války a socialismu v Československu i Polsku. Vstupné 40/60 Kč. Kapacita míst omezena, nutná
rezervace na tel. 556 709 840.
■ Čtvrtek 3., 7., 24. a 31. března od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • DESKOVÉ HRY A MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek
pro všechny hráče.
■ Pátek 4. března ve 20.00 hod. – Klub Galerka • ZAPASKA DUO
(UA) • Indie-pop z Ukrajiny. Vstupné 70/100 Kč.
■ Sobota 5. března ve 20.00 hod. – Coffee music bar • NOWAYBACK
• Hudba vzájemně se mísících stylů, vždy s jedním cílem: Aby tam byl
pořádný groove! Vstupné 30 Kč.
■ Úterý 8. března v 18.00 hod. – Městská knihovna• AUSTRÁLIE •
Cestopisná beseda rodiny Márových z Přerova. Vstupné 40/60 Kč. Kapacita míst omezena, nutná rezervace na tel. 556 709 840.
■ Středa 9. března v 18 hod. – Čajovna Archa • ÚTĚK PŘES HIMÁLAJ
• Festival pro Tibet 2016. Strhující dokument o tibetských dětech, které
jejich matky posílají na nebezpečný a často smrtelný pochod přes Himálaj do Nepálu, aby jim daly šanci na školní vzdělání v tibetštině. Délka
30 min.
■ Čtvrtek 10. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ZLOČINCI
PODLE ZÁKONA • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. O životě
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se neučili ve školách, ale v kriminále. Komplexní a ucelený pohled na
rozvoj organizovaného zločinu v Rusku. Délka 91 min.
■ Pátek 11. března ve 20.00 hod. – Coffee music bar • BASS VIBES
(Drop Impact Warmup)/DJ’s SIGNAL, THE CONCEPT, VI:DI • Drum
and bass večírek. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 12. března ve 20 hod. – Coffee music bar • MUNROE •
Psychedelie není nikdy dost! Syrovost odkazující k Jarmuschově filmu
Dead Man a trochu jesenického voodoo. Vstupné 70/100 Kč.
■ Sobota 12. března – Čajovna Archa • ČAJOVÝ LET NA CVILÍN • Přírodně-kulturní expedice. Sraz v 8.30 na vlakovém nádraží, odjezd v 8.40 do
Krnova. Délka okruhu 13 km – pohodovým kochacím tempem. Návrat v 19.30.
■ Úterý 15. března v 18 hod. – Městská knihovna • IMUNITNÍ SYSTÉM
A ZÁŘENÍ KOLEM NÁS • Přednáška Pavla Kavříka o změnách prostředí,
nárůstu technického záření a změně životního stylu. Vstupné 40/60 Kč.
Kapacita míst omezena, nutná rezervace na tel. 556 709 840.
■ Středa 16. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • KUBA – FANTASTICKÝ KARIBSKÝ MIKROKOSMOS • Cestopisná projekce Míši
Poborské z Kudrny. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 17. března v 19.00 hod. – Klub Galerka• NEŘEŽ • Koncert
k šedesátým narozeninám Zdeňka Vřešťála. Vstupné 130/150 Kč.
■ Pátek 18. března ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JINDRA HOLUBEC
Y AMIGOS • Powerfolkový koncert k nové desce ČA*ČA*ČA. Vstupné
70/100 Kč.
■ Sobota 19. března ve 20.00 hod – Coffee music bar • PARAZIT
CAFÉ • Večírek s otevřením výstavy fotek, čtením poezie, vystoupením
hudebních projektů Torso a Rolling Corpse a závěrečnou hrou Mistra
Wolfa na piano.
■ Pondělí 21. března – pátek 25. března od 9.00 do 12.00 hod – Městská knihovna • SEZNÁMENÍ S INTERNETEM PRO ZAČÁTEČNÍKY
• Tradiční kurz základů práce s internetem pro individuální návštěvníky.
Rezervace osobně v oddělení pro dospělé nebo na tel. 556 709 840.
■ Středa 23. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • BEZ MRKNUTÍ
• Festival pro Tibet 2016. Filmový dokument o osmnácti měsících života
a práce 14. dalajlámy. Délka 79 min.
■ Pátek 25. března ve 20.00 hod – Klub Galerka • JACK CANNON
BAND (H) • Blues z Maďarska. Vstupné 130/150 Kč.
Sobota 26. března v 17.00 hod. – Čajovna Archa • PETR ČICHOŇ •
Autorské čtení básníka pocházejícího ze Slezska.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 22 března v 17.00 hod – hudební sál ZUŠ •
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Do středy 30. března – expozice klobouků Návštěvnického centra
• ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ STAVBY V NOVÉM JIČÍNĚ NA FOTOGRAFIÍCH
• Ze sbírky Ivana Bartoně.
■ Úterý 1. března – sobota 26. března – galerie Návštěvnického
centra • FOTOOBRÁZKY A DIGIHRÁTKY • Fotografie Heleny Štefanové. Vernisáž 1. března v 17.00 hod.
Návštěvnické centrum nabízí
• Expozici Generál Laudon, mapující život významného
rakouského vojevůdce.
• Expozici věnovanou technologickému procesu výroby
klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí.
• Komentované procházky městem s průvodcem pro veřejnost i školy.
• Půjčování disků do místního DiscGolfParku.
• Půjčování trekových holí nejen pro pěší trasu generála Laudona.
• Bezbariérový přístup a přebalovací pult.
• Zahrajte si Laudoncaching v expozici Generál Laudon a čeká vás
odměna!
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00
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Pozvánky
• Mateřinka zve na Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pořádá Mateřská škola Dlouhá 56 v pondělí
7. března – dopoledne od 8.30 do 11.00 hodin a odpoledne od
14.30 do 16.00 hodin. Rodiče a děti si budou moci prohlédnout
prostory mateřské školy, pohrát si a plnit zábavné úkoly ve třídách.
• Ondrášek bude hostit zahraniční sbory
Na evropském turné se v březnu v Novém Jičíně zastaví vynikající
dívčí sbor Les Voix Boréales, koncertní těleso z kanadského Montrealu, které bude řídit sbormistr Philippe Ostiguy. Zdejšímu publiku
se představí společně s domácím Ondráškem v úterý 8. března
v 17.00 hodin na koncertu duchovní hudby ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po Velikonocích Ondrášci očekávají další návštěvu, tentokrát z východu. Z města Odawara přijede jeden z nejstarších
a nejúspěšnějších japonských sborů Odawara Children’s Choir se
svou zakladatelkou, sbormistryní Taeko Kuwabara. Mimořádný velikonoční koncert se uskuteční ve středu 30. března v 17.00 hodin
opět ve farním kostele. S japonskými děvčaty a hostitelským Ondráškem se představí i nejstarší přípravné oddělení Kulihrášek.
• O uprchlících, teroristech a našich obavách
Přednáška s názvem Uprchlíci, teroristé a my! Máme se bát? se
uskuteční ve středu 9. března v 18.00 hodin v modlitebně evangelické církve v Janáčkových sadech 1. Povede ji Jiří Schneider,
bývalý velvyslanec v Izraeli, ředitel Pražského institutu bezpečnostních studií, první náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník
pro Evropskou unii. Přednášku pořádá Česká křesťanská akademie
za finanční podpory našeho města.
• Závislosti a drogy – jak z toho ven?
Jak závislost na drogách ovlivňuje lidské myšlenky, nápady, touhy,
vztahy s rodinou a dalšími lidmi? Jak lze takto závislým lidem pomoci?
Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat Roman Povala, který
úspěšně překonal šestiletou závislost na pervitinu a nyní o problematice drog otevřeně přednáší. Jeho přednáška s diskuzí se uskuteční v úterý 15. března v 18.00 hodin v prostorách Gymnázia
a Střední odborné školy. Vstupné bude dobrovolné. Další informace
najdete na www.kostel-novyjicin.cz.
• Přijďte na setkání sběratelů!
Tradiční setkání sběratelů pořádá ve středu 16. března od 15.00
do 17.00 hodin Klub důchodců na ulici Msgr. Šrámka 13. Příležitost
nabídnout své přebytky nebo pořídit nové přírůstky do svých sbírek
budou mít například sběratelé známek, pohlednic a mincí.
• Velikonoční jarmark na náměstí
Masarykovo náměstí bude od pondělí 21. března do soboty

26. března patřit tradičnímu Velikonočnímu jarmarku. V prodeji bude
především velikonoční zboží včetně kraslic, pomlázek, dekorací,
perníčků, květin a dalších rukodělných výrobků. Ve stáncích najdete
rovněž koření, oříšky, med, občerstvení, sýry a uzenářské výrobky.
Chybět nebude ani kulturní program.

Tipy na výlety do okolí
• barokní zámek v Kuníně je nyní veřejnosti přístupný o sobotách
a nedělích od 9.00 do 15.00 hodin. Součástí prohlídkového okruhu
je výstava Krása porcelánu. V neděli 27. března v 17.00 hodin si
tady můžete poslechnout hudební barokní menu v podání cembalistky Kateřiny Bílkové, kterým začne nová zámecká sezona.
• pokud před Velikonocemi nenasněží, budou od soboty 26. března po celý sváteční víkend otevřeny interiéry zříceniny hradu Starý
Jičín – strážní věž s rozhlednou, expozicí a prodejnou suvenýrů a také
hradní hospůdka.
• do nové návštěvnické sezony vstoupí rovněž hrad Helfštýn.
Od soboty 26. března do pondělí 28. března, vždy od 9.00 do
16.00 hodin, na Velikonoční pondělí do 17.00 hodin, tady budou
probíhat Velikonoce na hradě – zábavně–naučný program spojený
s ukázkami zdobení kraslic, vyšívání a paličkování.
• Velikonoce na Valašsku vám od soboty 26. března do pondělí
28. března, denně od 9.00 do 17.00 hodin nabídne rožnovský skanzen. Bílá sobota bude v Dřevěném městečku ve znamení velikonočního jarmarku s řemeslnými ukázkami, Boží hod velikonoční bude
patřit duchovní hudbě, folkloru a klapotářům a na Červené pondělí
se můžete těšit na ukázky jarních obyčejů.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy, příznivce
a širokou veřejnost do klubových
místností na baště městského
opevnění na ulici Gen. Hlaďo v pondělí 21. března v 17.00 hodin
na přednášku Radka Polácha na téma Ringstraβener Otto Thienemann a jeho architektonické dílo nejen v Novém Jičíně. Zároveň
doporučujeme návštěvu akcí Muzea Novojičínska a obou duchovních koncertů zahraničních hostů Ondrášku (viz rubrika Pozvánky
na této straně), kteří budou krátce hosty Klubu na baště.

Sport
Horolezci byli v akci
Gerhard Kapusta, předseda oddílu
Jednaosmdesát mužů a pětatřicet žen z celé Moravy a Slezska se
zúčastnilo novojičínské části Valašské boulderové tour Vamos v lezení
na obtížnost, která se za grantové podpory města uskutečnila na
umělé lezecké stěně zdejšího horolezeckého oddílu na Riegrově ulici.
Závodníci měli vylézt deset vytyčených tras s minimálním množstvím chytů a stupů. Pokusů o zdolání „topů“ je hodně, přesto se
vždy nepodaří jich dosáhnout. Je potřeba vyvinout značné úsilí spojené s technikou a silou, což jsou nutné předpoklady k provozování
tohoto sportu a účasti na soutěžích.
V Novém Jičíně vyhrál Štěpán Volf z Valašského Meziříčí, který
„topoval“ devětkrát. Mezi ženami zvítězila Vanda Štůsková z Rožnova
pod Radhoštěm. Celkovým vítězem tříkolové tour se stal Jakub
Konečný z Lipníku nad Bečvou, ženskou kategorii ovládla Štůsková.
Možnost vyzkoušet své síly a schopnosti nabízíme také dalším
zájemcům o tento sport. Stěna na Riegrově ulici je přístupná pro
veřejnost vždy v úterý od 16.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 17.00 do
19.00 hodin.
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Zdolat „top“ na umělé stěně není jen tak.
Foto: Horolezecký oddíl Nový Jičín
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Seminář capoeiry s profesorem

Třídenní seminář v Abadá capoeiře s profesorem Estaciem proběhl na konci ledna v tělocvičně na Základní škole Dlouhá, která
je základnou stejnojmenného sportovního klubu. Seminář jsme
zahájili tradiční uvítací rodou. Následující den byly na programu
tři tréninky určené dětem a dospělým, všechny pod profesorovým
vedením. Mezi hosty byli také trenéři a jejich žáci z Karlových
Varů, Brna, Ostravy a Prahy. V závěrečný den si trénink mohli
vyzkoušet rodiče se svými dětmi. Seminář zakončila společná
roda.
Text Zdeněk Rigo, foto Martina Colledani

Dvě stříbra a prasklé plavky
Simona Klapcová, trenérka
Za neúčasti týmu Laguny Nový Jičín proběhly úvodní dva závody
letošního ročníku Světového poháru v plavání s ploutvemi v polské
Poznani a maďarském Egeru. Naši ploutvaři věří, že se představí
v březnu v italském Lignanu nebo o měsíc později ve francouzské
Provenci.
Klub donedávna dojížděl na tréninky do Valašského Meziříčí,
na světové akce mu peníze zatím nestačí. Aby neztratil kontakt
se špičkou, startoval v Poznani alespoň nejlepší loňský reprezentant Laguny Jakub Jarolím. Ve své královské disciplíně – kraulu
v krátkých ploutvích – vybojoval dvě stříbrné medaile. Bonusem
navíc bylo splnění dvou limitů pro červnové mistrovství světa
v Řecku.
„Úvodní závody sezony bývají vždy velmi náročné. Dvě druhá
místa ale nejsou vůbec špatný začátek. Jediným nepříjemným
zážitkem pro mě bylo prasknutí nových plavek těsně před startem
plavby na padesát metrů v krátkých ploutvích. Odstoupení ze
závodu mě mrzelo, měl jsem šanci na zlato,“ komentoval své
vystoupení Jarolím.

Přípravu zpestřily turnaje
Mario Rajskup
Ne všemi hráči oblíbená zimní příprava mladších žáků fotbalového
oddílu FK Nový Jičín je v plném proudu. Jako každý rok si kluci
dřinu v tělocvičně občas zpestří turnajem. Na konci ledna se zúčastnili silně obsazeného turnaje pořádaného TJ Juřinka v tělocvičně
Základní školy Zašová. V konkurenci dalších sedmi týmů z ligových
či krajských soutěží nepoznali hořkost porážky a odvezli si putovní
pohár pro celkového vítěze.
O týden později si mladí borci mohli zahrát na snad ještě lépe
obsazeném turnaji v Bílovci. Mezi družstvy Opavy, Vítkovic či Bílovce vybojovali druhé místo. Nejen výsledkem, ale i předvedenou
hrou potěšili početné fanoušky, byť většinou z řad rodinných příslušníků. Na obou turnajích byli navíc nejlepšími brankáři vyhlášeni
právě gólmani novojičínského týmu.
Do konce halové sezony zbývá malým fotbalistům ještě několik
týdnů. Pak už je čekají odvetná jarní utkání přeboru Moravskoslezského kraje. Jejich cílem je umístit se na špici tabulky, kde letos
také přezimovali.
Jakub Jarolím si v Poznani doplaval pro dvě stříbrné medaile.
Foto: Barbora Bayerová

Sportovní pozvánka
• Cheerleading v mezinárodním obsazení
Do Nového Jičína se opět sjedou stovky cheerleaders z Česka
i zahraničí. Třetí ročník soutěže NJ Cheer Open 2016 nabídne
v sobotu 12. března ve zdejší basketbalové hale desítky akrobatických i tanečních sestav, skvělou atmosféru a doprovodný program. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Optice Lenka na
Žerotínově ulici 9 za 160 korun. Děti bez místenky a majitelé lístků
na stání zaplatí 100 korun, na místě 180, respektive 110 korun.
Více informací najdete na na http://www.ftanj.cz/njco.html.

Našim fotbalovým nadějím se na zimních turnajích dařilo.
Foto: Mario Rajskup
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Fotosoutěž čtenářů – 60. kolo
Holubi na novojičínském náměstí představují velký problém pro jeho cenné památky.
Přes dřívější opatření je jich stále příliš.
V obřím hejnu a v podobě, jak to zachytil
náš soutěžící, působí až dramaticky.
A možná právě to se na snímku líbilo kolegům z poroty a dali mu nejvíce hodnotitelských bodů. Zvítězil tak i bez mých bodů.
1. místo získává, jak jsem již naznačil, snímek našeho náměstí atakovaného holubím hejnem – autorem je Tomáš Čuba.
2. místo patří snímku, který nám připomíná, že kdysi zimu ještě provázela i stříbrná jinovatka, jak ji před pěti lety zachytil
Stanislav Křenovský.
3. místo obsadil snímek Lukáše Michny,
který nás vrací na půvabné novojičínské
náměstí do poněkud jiné nálady.
Pavel Wessely

1. místo: Tomáš Čuba

2. místo: Stanislav Křenovský

3. místo: Lukáš Michna

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 zástupci redakce Novojičínského zpravodaje. Tři
nejlepší otiskneme, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek.
Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou úpravou a použitím svého
snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 17. března ve 12.00 hodin.
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