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Basketbalová hala hostila festival tance a akrobacie
Třetí ročník mezinárodní soutěže v cheerleadingu s názvem NJ Cheer Open 2016 se uskutečnil dvanáctého března ve zdejší
basketbalové hale. Akrobatické a taneční sestavy na ní předvedlo dvě stě sedmdesát soutěžících z Česka a Slovenska, od
pětiletých dětí po dospělé. Jejich vystoupení kromě mezinárodní poroty sledovalo dvě stě padesát nadšených diváků. Soutěž
svým grantem podpořilo také město Nový Jičín.
Text Petra Žáková, foto Lenka Malinová, Jaroslav Obsadný a Jan Palider
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v několika posledních článcích jsem se
věnoval velkým projektům v centrální části
města, ale nezapomínáme ani na naše
městské části. Máme nastaven systém
komunikace, kdy se na radnici pravidelně
scházíme s předsedy osadních výborů.
Členové vedení města jsou gestory, odpovídajícími za jednotlivé místní části. V případě potřeby se účastní schůzí osadních
výborů. Každoročně se ve všech místních částech konají veřejné schůze, kde mají občané možnost diskutovat se zástupci vedení, vedoucími
dotčených odborů městského úřadu či řediteli technických služeb
a městské policie. Letos proběhnou schůze na konci května.
Samozřejmě nejde jen o komunikaci, ale i o skutky. Každoročně
proudí do městských částí nemalý finanční příspěvek. Rozpočet města
na rok 2016 pamatuje na investiční akce, provoz, opravy a údržbu
majetku, ale i kulturní, společenské a sportovní aktivity částkou téměř
11,5 milionu korun a dalšími miliony v případě získání dotací.
Začnu podle abecedy, tedy Bludovicemi. Zde realizujeme například
přechod pro chodce u mateřské školy, výstavbu mostu u domu číslo
popisné 105, opravu mostu u autobusové zastávky, nové veřejné
osvětlení, opravy chodníků a místních komunikací, opravu soklu a výměnu dveří v budově na fojtství a další akce v celkové hodnotě 3,2 milionu
korun.
Do Kojetína poplyne vysoká částka 4,4 milionu korun, určená například na provoz čistírny odpadních vod, rekonstrukci propustku u potoka,
třetí etapu opravy zdi dětského hřiště, studii na vybudování chodníku,
první etapu revitalizace výletní lokality Čerťák či stavbu vyhlídky na
Svinci – zde ještě probíhá komunikace s osadním výborem ohledně
navýšení počtu parkovacích míst v katastru Kojetína. A pokud se podaří
získat dotace, provedeme sanaci svahu u čistírny odpadních vod a revitalizaci skládky.
V Loučce postavíme další úsek chodníku k pile Pírek, odvodníme
cyklostezku za sídlištěm, necháme vypracovat projektové dokumentace vodovodu na Císařské ulici a chodníku na ulici Na Drážkách či
vyměníme palubovku v hale stolního tenisu, a to v souhrnu za
1,4 milionu korun. Do Loučky také povede po Palackého ulici nový
pruh pro cyklisty.
Ve Straníku kromě jiného opravíme most, necháme zpracovat studii
pro výstavbu chodníku, opravíme schodiště, případně fasádu a vyměníme dveře v Klubu seniorů, celkem za 2 miliony korun.
Do Žiliny jsme velmi výrazně investovali v předešlých letech, a proto
je suma nižší. Necháme například zpracovat projektové dokumentace
vodovodu v úseku ulice U Pstružího potoka – Životice a kanalizace
Okružní ulice či opravíme dětské hřiště, celkem za 400 tisíc korun.
Vážení spoluobčané, rád bych na závěr poděkoval všem předsedům
i členům osadních výborů za kvalitní, nezištnou a někdy i nevděčnou
práci pro svou obec i město.
Jaroslav Dvořák

Odkup vil dostal zelenou
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitelstvo na březnové schůzi schválilo výkup Hückelových vil
a přilehlých pozemků od soukromého vlastníka za 13,5 milionu korun.
Pro záměr hlasovalo 16 z 27 přítomných zastupitelů. Jakmile město získá
majetek do svého vlastnictví, vypíše architektonickou soutěž a zahájí
základní záchovné práce. Pro tyto účely v rozpočtu vyčlenilo pět milionů
korun. Radnice již nechala vypracovat studii využitelnosti, v níž odborníci
zhodnotili současný stav budov i pozemků a navrhli postup, jak kulturní
památky sanovat. S výsledky se na veřejném projednávání seznámili
i občané. Podle studie by se odhadované náklady na obnovu Hückelových
vil mohly pohybovat kolem 200 milionů korun. V této částce je zahrnuta
i úprava pozemků, vybudování dopravní infrastruktury a přístavby. Přesnější cenu však lze stanovit až po úplném posouzení stavu budov na
základě průzkumných sond a po odkrytí všech konstrukcí.
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Zástupci církví na radnici
Marie Machková, tisková mluvčí
Sociální oblast a péče o kulturní památky byly hlavními tématy
setkání vedení města se zástupci církví na konci února. Neformální
rozhovory mají v našem městě několikaletou tradici. Letos přišli na
radnici představitelé církví římskokatolické, evangelické a adventistů
sedmého dne.
„Na každou církev je navázaná sociální organizace. Město jim
bezplatně poskytuje prostory, aby mohly pečovat o lidi staré, nemocné, sociálně slabé a vyloučené. Setkání se zástupci církví poskytují
zpětnou vazbu a podněty, co bychom mohli společně zlepšit,“ uvedl
starosta Jaroslav Dvořák.
Evangelický farář Pavel Prejda například upozornil na nedostatek
pracovních příležitostí pro klienty sociálně terapeutických dílen
a pro matky s dětmi z azylového domu ve Straníku. „Pomohlo by
jim, kdyby mohli ukázat, co umějí. Maminky z azylového domu by
si rády vylepšily životní úroveň svou i dětí, ale nedaří se jim to.
Přitom by mohly někde alespoň dvě hodiny denně uklízet,“ poukázal farář, jenž obdobná setkání v předchozích působištích
nepamatuje.
Dalším tématem byla obnova církevních památek. Město loni
poskytlo na restaurování oltářních obrazů v kostele Nanebevzetí
Panny Marie sedm set tisíc korun, letos budou zastupitelé rozhodovat
o částce 326 tisíc na restaurování zpovědnic. Dalších 174 tisíc korun
radnice vynaloží na obnovu oltářního nástavce v kostele svatého
Mikuláše.
Na sociální služby letos město vyčlenilo ze svého rozpočtu pět
milionů korun. „Zároveň se nám podařilo získat od společnosti Hanon
Systems Autopal sponzorské dary pro Slezskou diakonii na nákup
polohovacího vozíku za šedesát tisíc korun, dalších sto tisíc obdrží
Charita pro azylový dům ve Straníku,“ doplnil starosta.

Setkání vedení radnice a zástupců církví mají v našem městě tradici.
Foto: Marie Machková

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Dvacátá druhá schůze rady města 13. března 2016: Radní
doporučili zastupitelům schválit podíl města ve výši 1,5 milionu
korun na obnově nemovité kulturní památky Hotelu Praha a vzali
na vědomí průběžnou zprávu o projektu revitalizace sportovní haly
a krytého bazénu.
Dvacátá třetí schůze rady města 16. března 2016: Radní
neschválili poskytnutí individuální dotace Fondu pro opuštěné
a handicapované děti a mládež. Schválili návrhy dokumentace
pro zadávací řízení na rekonstrukci mostu ve Straníku a opravy
chodníků v Novém Jičíně.
Osmé zasedání zastupitelstva města 10. března 2016: Zastupitelé schválili založení dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016,
vzali na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za rok
2015 a schválili výkup Hückelových vil a přilehlých pozemků od
soukromého vlastníka (více v samostatném článku).
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Nová služba pro stavebníky
Marie Machková, tisková mluvčí
Novou bezplatnou službu nabízí zdejší radnice lidem, kteří potřebují
zjistit, jaké sítě vedou určitým územím města. Na webových stránkách
města zřídila odkaz pro přístup k aplikaci s názvem Utility Report.
Jeho prostřednictvím může každý, kdo chce stavět nemovitost
nebo na pozemku provádět terénní úpravy, jednoduše a rychle zaslat
žádost o vyjádření k existenci sítí všem správcům technické infrastruktury. Občan tak nemusí běhat po úřadech. Vše vyřídí elektronickou cestou za pár minut z pohodlí domova.
„Cílem je zjednodušit agendu spojenou s vyjadřováním k existenci
sítí. Aplikace systematicky vede žadatele k vyplnění formuláře
a následně rozešle elektronickou žádost všem správcům sítí, kteří
jsou pro dané území do nové služby zapojeni,“ objasnil informatik
městského úřadu Jiří Sobotík.
Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří zatím nepřijímají žádosti
touto formou, jsou k dispozici PDF soubory. Občan si je může vytisknout a doručí je správci poštou nebo osobně. „Vytvořená žádost je
v souladu s platnou legislativou. K jejímu podání postačí připojení
na internet a běžný webový prohlížeč,“ dodal Sobotík. Podrobnější
informace o službě najdete na www.mawis.eu.

Osadní výbory jednaly s vedením
Jaroslav Kotas
První letošní porada vedení města s předsedy osadních výborů
se uskutečnila osmnáctého února na radnici. Zástupci města na ní
předložili seznam investičních akcí v městských částech na letošní
rok, schválených v rozpočtu. Předsedové s ním vyslovili spokojenost.
Účastníci porady se rovněž dohodli na termínech veřejných schůzí
– setkání s občany městských částí, která se uskuteční ve druhé
polovině května.
Předmětem diskuze byly také funkčnost městského rozhlasu
v jednotlivých částech při celoměstském vysílání, postup osadních
výborů při řešení požadavků na opravy a údržbu prostřednictvím
Technických služeb města i pořádání kulturních a jiných akcí
s finančním podílem města. Vedení města i předsedové osadních
výborů vyslovili spokojenost s poradami, které by měly pokračovat
i nadále.

Radnice vyzývá k deratizaci
Naděžda Davidová, odbor životního prostředí
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 2016.
Povinnost provést deratizaci vyplývá z § 57 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů. Provádět ji může pouze způsobilá osoba. Pro zajištění úspěchu celé akce 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.
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Řemeslo má zlaté dno
Marie Machková, tisková mluvčí
Tradiční přehlídka technických profesí s názvem Řemeslo má
zlaté dno proběhne ve středu 13. dubna a ve čtvrtek 14. dubna
v Kopřivnici. Zaměřena bude na profese strojírenského a stavebního oboru, kterých je v našem okrese nedostatek. Akce se uskuteční ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU na Husově ulici 1302
od 9.00 do 16.00 hodin. Na přehlídce, určené žákům osmých tříd
a jejich výchovným poradcům, ale i rodičům žáků a veřejnosti, se
představí významné firmy z regionu, v nichž mohou absolventi
technických oborů najít v budoucnu uplatnění. Pro žáky osmých
tříd základních škol novojičínského regionu bude na přehlídku
zajištěna bezplatná doprava. Naše město na ni přispělo částkou
pět tisíc korun.

Plaťte daně bez poplatku!
Petra Homolová, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Upozorňujeme poplatníky daně, fyzické osoby s rodným číslem
nebo vlastním číslem plátce, že mohou zaplatit vybrané daně na
kterékoliv pobočce České pošty bez poplatku, s využitím nové
Poštovní poukázky A – doklad V/DS, takzvané daňové složenky.
Složenky jsou k dispozici na všech poštách a územních pracovištích finančního úřadu. Jejich prostřednictvím lze bez poštovního
poplatku uhradit:
• daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (ve prospěch účtu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 72177621761/0710)
• daň z nemovitých věcí (ve prospěch účtu Finančního úřadu
pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710)
• daň z nabytí nemovitých věcí (ve prospěch účtu Finančního
úřadu pro Moravskoslezský kraj 7691-77621761/0710)
• daň z převodu nemovitostí (ve prospěch účtu Finančního
úřadu pro Moravskoslezský kraj 7763-77621761/0710)
Kód banky uvedený za lomítkem (0710) se na daňové složence
nevyplňuje, je na ní již předtištěn, stejně jako konstantní symbol.
Variabilním symbolem je rodné číslo bez jakýchkoliv mezer,
pomlček nebo lomítek, tedy 9 nebo 10 čísel vyplněných tak, aby
poslední číslo bylo na poslední, desáté pozici – při vyplňování devítimístného rodného čísla zůstane první pozice položky nevyplněna.
Všechny daně lze Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj
zaplatit také bezhotovostně. Kompletní informace k placení daní
najdete na www.financnisprava.cz.

Prodej nepotřebné techniky
Technické služby města Nového Jičína nabízejí nepotřebnou
techniku k prodeji za cenu určenou znaleckým posudkem:
• nákladní automobil LIAZ s ramenovou nástavbou 8012. Bez
STK. Cena 74 000 Kč.
• nákladní automobil Renault pro převoz odpadů (popelářský
vůz). Bez STK. Cena 268 000 Kč.
• žací stroj Pottinger CAT 170 E. Značné opotřebení. Cena
30 000 Kč.
• motorová jednotka – rotavátor Rasant. Značné opotřebení.
Cena 30 000 Kč.
• štěpkovač Rasant Posch – přídavné zařízení k motorové jednotce Rasant. Značné opotřebení. Cena 30 000 Kč.
• vozík. Značné opotřebení. Cena 20 000 Kč.
Po předchozí domluvě jsou v sídle Technických služeb města
k nahlédnutí znalecké posudky a posudky technického stavu
k uvedeným strojům. Podrobnější informace sdělí Václav Bukovský, ředitel, telefon 602 765 030, Ivan Junášek, vedoucí střediska
svozu odpadů, telefon 724 242 705, a Milan Papák, vedoucí střediska veřejného osvětlení a správy budov, telefon 604 634 947.
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Záchranářské sady pro policii

Seniorům pomohou dobrovolníci

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Dva externí defibrilátory doplněné o dětské elektrody a dva záchranářské kufry věnovalo město novojičínským policistům. Jednu
záchranářskou sadu s přístrojem, schopným pomocí elektrického
výboje obnovit správnou činnost srdce, získali i zdejší strážníci. Nová
technika umožní policistům a strážníkům, kteří jsou často na místě
činu nebo u nebezpečných situací jako první, poskytnout první
pomoc člověku v ohrožení života. Město za tři záchranářské sady
zaplatilo devadesát tisíc korun.
„Přál bych si, aby policisté museli defibrilátor používat co nejméně.
A pokud se tak stane, aby na konci zákroku byl zachráněný lidský
život,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák. Zařízení bude trvalou součástí
vybavení vozidel prvosledových policejních hlídek. Policisté dopravní
služby a obvodního oddělení loni prováděli nepřímou masáž srdce
dvěma mužům, které na ulici stihla náhlá srdeční příhoda. „Získané
zařízení jim dává větší jistotu právě v těchto situacích,“ zdůraznil
vedoucí územního odboru Policie ČR Miloslav Steiner.
Externí defibrilátor slouží k obnovení normálního srdečního rytmu.
„Dokonce obsluhu hlasově navádí, co má dělat. Sám vyhodnocuje,
zda je vhodný okamžik pro vytvoření výboje. Navíc nás všechny proškolil pracovník záchranné služby,“ vysvětlil ředitel městské policie
Jiří Klein.

Nová aktivita pro osamělé seniory vzniká v našem městě. Odbor
sociálních věcí zdejší radnice připravuje s humanitární organizací
ADRA projekt Dobrovolníci v domácnostech seniorů, který má pomoci starým lidem zvládat jejich osamění, podpořit jejich sebevědomí
a chuť do života.
Dobrovolný společník může seniorovi číst, hrát s ním deskové hry,
může ho doprovodit k lékaři, do divadla nebo na procházku. Bezplatná služba ale v žádném případě nesupluje péči a pomoc poskytovanou sociálními službami. „Nejde o úklid, přípravu jídla nebo
podávání léků. Je to podpora pro lidi, kteří zvládnou samostatný
život, ale pro nedostatek kontaktů nebo kvůli obavám z cizího prostředí neopouštějí své domovy,“ zdůraznila pracovnice ADRA Lenka
Praus.
Starý a osamělý člověk si často chce jen popovídat. „Sociální pracovníci města ani pečovatelská služba to při svém časovém vytížení
nezvládají. Proto ADRA vybírá a školí dobrovolníky, kteří se seniorům
budou nezištně věnovat,“ objasnila Daniela Susíková z odboru sociálních věcí.
Pro fungování vzájemné vazby je dobré, má-li dobrovolník přes
čtyřicet let. Do domácnosti osamělého člověka by měl docházet
nejméně jednou týdně. Sociální pracovníci městského úřadu, kteří
do mnoha domácností docházejí, vědí, který senior by novou službu
uvítal. „Jsme schopni posoudit podněty od veřejnosti, blízkých osob
i od samotného seniora a kontakt na dobrovolníka mu zprostředkovat,“ vysvětluje Susíková, jež předpokládá, že zpočátku do projektu
zařadí deset seniorů.

Střípky od strážníků
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Jaroslav Dvořák předává Miloslavu Steinerovi záchranářské vybavení.
Foto: Petr Gřes

Střed města zahalila tma
Marie Machková, tisková mluvčí
Centrum našeho města se devatenáctého března zahalilo do tmy.
Také letos se připojilo k mezinárodní kampani Hodina Země. V rámci
celosvětového happeningu se večer na hodinu vypnuly reflektory
osvětlující farní kostel, radniční věž i budovu Beskydského divadla.
Potemněla rovněž středová plocha náměstí. Podloubí a ulice kvůli
bezpečnosti zůstaly osvětleny.
Zdejší radnice se k projektu připojuje od roku 2011. Symbolickým
gestem dává najevo, že věnuje pozornost ochraně životního prostředí
a klimatu. Kvůli snížení energetických nákladů například zatepluje
městské budovy. Úřad finančně podporuje výměnu starých kotlů
v domácnostech nebo budování domovních čistíren odpadních vod
v místních částech, kde není splašková kanalizace. Na podporu
cyklistické dopravy vznikla cyklostezka do Hostašovic. Město pořádá
soutěže pro školáky, které je motivují třídit odpad.
„Občané dostávají tašky na tříděný odpad a papírové boxy na
baterie. Ve městě je rozmístěno 327 kontejnerů na plast, sklo a papír,
14 na elektroodpad, 176 nádob a 17 velkoobjemových van na biologický odpad a 12 boxů na textil,“ uvedla Marta Kiššová z odboru
životního prostředí.
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• druhého dubna začíná šestý kurz sebeobrany pro ženy, který
strážníci městské policie připravují pro začátečnice i absolventky
předešlých kurzů. V pěti osmihodinových lekcích se ženy naučí
základům bezpečného chování v běžném životě, ale i psychologickým a právním hlediskům sebeobrany. Zájem byl veliký –
ihned po vyhlášení na Facebooku byl kurz zcela naplněn.
• v březnu a dubnu se strážníci tradičně zaměřují na besedy
v mateřských školách. S dětmi si povídají o nebezpečných situacích doma, na hřišti a na silnici. Předškoláci se za nimi mohou
přijít podívat na služebnu městské policie.
• po celý duben, stejně jako v prosinci a lednu, bude městská
policie dohlížet na přechody pro chodce a rozdávat přecházejícím
lidem pásky z reflexních materiálů pro jejich větší bezpečí. Reflexní prvek odráží dopadající světlo od reflektorů vozidla až na
vzdálenost dvě stě metrů.

Rozběháme město a jeho okolí?
Jiří Klein, ředitel městské policie
Na začátku března se strážníci zdejší městské policie chopili příležitosti a přihlásili Nový
Jičín mezi další „vesnice“
v projektu Rozběháme Česko.
Jeho smyslem je spojovat lidi,
jejichž zálibou je běh. Jednotlivé vesnice připravuji svépomocí společné akce, pravidelné výběhy, setkání, tréninky,
besedy a podobně. V nabídce budou i výběhy s trenéry, aby se
běžci mohli zdokonalovat a správnou technikou běhu předcházeli
zraněním, nebo akce pro děti. Pro prvních sto běžců městská
policie připravila reflexní pásky ke zvýšení jejich bezpečnosti na
komunikacích. Rozběháme Nový Jičín je součástí projektu Zdravé
město.

Novojičínský zpravodaj
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Město Nový Jičín vyhlašuje nabídkové řízení
na prodej nemovitého majetku – pozemku parcela číslo 573/2
(trvalý travní porost o výměře 6261 m2) v katastrálním území Nový
Jičín – Horní Předměstí.
Pozemek je součástí zastavitelné plochy VD – výroba a skladování (drobná řemeslná výroba). Na hranici pozemku s Císařskou
ulicí jsou vedeny inženýrské sítě, které se v této lokalitě nacházejí.
Pozemek je bez příslušenství, rostou na něm náletové dřeviny
a není zatížen věcným břemenem ani zástavním právem.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 4 540 000 Kč.
Nabídkové řízení se vyhlašuje do 23. 5. 2016 do 14.00 hodin.
Bližší informace podá Ivana Švolbová z odboru majetku, rozvoje
a investic Městského úřadu Nový Jičín, telefon 556 768 235,
e-mail: isvolbova@novyjicin-town.cz.

Město lákalo lidi na Dovolené

Strom života má nové centrum
Markéta Blinková, koordinátorka projektů
Centrum mobilního hospice Strom života zahájilo dvaadvacátého
března provoz v Novém Jičíně. Větší prostory umožní zdejším pracovníkům rozšířit nabídku pomoci. Kromě služeb domácího hospice
dospělým a dětem ji tvoří poradna, přednášky pro širokou veřejnost
a obchůdek s rukodělnými výrobky na podporu neziskových organizací. Pozornost je zaměřena i na děti, které se obtížně vyrovnávají
s odchodem někoho z nejbližších.
„Hlavní činností ale zůstává pomoc nevyléčitelně nemocným při
důstojném odchodu ze života. Tři čtvrtiny z nás umírají osaměle
v různých institucích. Chceme to změnit. Veškerou péči hradíme
z darů a grantů. Proto se na nás může obrátit kdokoliv, bez obav
z nákladů, které si kvůli sociální situaci třeba nemůže dovolit,“ říká
zakladatelka hospice Marie Ryšková, jejíž tým je k dispozici čtyřiadvacet hodin denně.
Nové centrum působí v Kostelní ulici 37, nedaleko Masarykova
náměstí. Otevřeno má od pondělí do pátku, vždy od 8.00 do
17.00 hodin. Více informací na telefonu 553 038 016, e-mailu
info@zivotastrom.cz a webu www.zivotastrom.cz.

Začala velká ekosoutěž
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín, Středisko volného času Fokus a Technické služby města pořádají pátý ročník velké ekosoutěže pro děti základních
škol, jež spočívá ve zpětném odběru nefunkčních elektrospotřebičů.
Dosloužil váš domácí elektrospotřebič? Kalkulačka, rádio, discman, mobil, varná konvice, fén, žehlička…? Rozhodně nepatří do
kontejneru na směsný komunální odpad! Předejte ho svým dětem,
vnukům, neteřím a synovcům, aby se mohli zapojit do jedinečné
soutěže o hodnotné ceny tím, že nefunkční elektrospotřebiče do
18. května přinesou do své školy.
Nejlepší třída každé soutěžící školy obdrží tři tisíce korun, oceněny
budou i kolektivy na druhých a třetích místech. Absolutní vítěz navíc
získá jednodenní výlet do zpracovatelského zařízení s prohlídkou
Kovozoo. Více informací na http://www.novyjicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/zp-odpadove-hospodarstvi-aktuality-akce/.

Otázka pro...
Radku Bobkovou, vedoucí Návštěvnického centra:
Co nového jste připravili pro letošní turistickou sezonu?
Expozici generála Laudona v Návštěvnickém centru jsme doplnili
o nové interaktivní prvky, výstroj a výzbroj a ve zkoušírně kloboukové
expozice přibyly extravagantní klobouky, které si návštěvníci mohou
rovněž vyzkoušet. Naše drážní cyklostezka se vedle samostatné
mapy dostala i do cyklistického průvodce Moravskoslezským krajem,
který lze v našem centru zakoupit společně s novými reflexními prvky
pro cyklisty i chodce. Zájemcům půjčujeme také trekové hole a disky
na discgolf.
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Pestrý výběr propagačních materiálů a místopisných publikací představilo zdejší Návštěvnické centrum na výstavě
Dovolená, Region a Lázeňství, která proběhla počátkem března
na ostravské Černé louce. „Mezi novinky patřily turistický průvodce městem a takzvaná skládačka, která čtenáři přiblíží
Návštěvnické centrum a jeho expozice,“ informovala vedoucí
centra Radka Bobková. Kromě těchto projevili návštěvníci
stánku zájem o publikace věnované topografii a místopisu
města i jeho historii a současnosti. Žádané byly rovněž malované, turistické i „trhací“ mapy města a drážní cyklostezky.
„Dotazy se týkaly nejčastěji výletů a zážitků, zázemí i programu
pro rodiny s dětmi, ale také wellnessu a možnosti ubytování,“
doplnila Bobková.
Text a foto: Novojičínský zpravodaj

Do práce na kole také letos!
Michaela Mrklovská, cyklokoordinátor města
Nový Jičín se opět připojí k celostátní
kampani Do práce na kole, letos s mottem „Tisíc důvodů, proč jezdit do práce
na kole“. Každý si může najít svůj důvod,
proč jezdit v květnu co nejčastěji do
zaměstnání na kole, užít si to a zároveň
soutěžit o zajímavé ceny.
Podmínkou je sestavit tým 2 až 5 kolegů a zaregistrovat se do 30. dubna na
webu www.dopracenakole.cz. Kromě
startovacího balíčku můžete získat podobné bonusy jako loni – například kávu, čaj, zmrzlinu či vstup na bazén.
Vyhodnocení soutěže proběhne 11. června při Sportfestu na Masarykově náměstí. Kampaň Do práce na kole budeme propagovat
i během letošní jarní cyklojízdy na cyklostezce Nový Jičín – Hostašovice, která se uskuteční v pátek 22. dubna. Přidejte se k nám!
Další
informace
najdete
na
webu
města,
na
www.facebook.com/cyklostezkanovyjicinhostasovice a na webu
pořadatele www.dopracenakole.cz.

Představili vyhlídku u Křížku
Jitka Rakušanová
Začátkem března jsme na schůzi osadního výboru v Kojetíně přivítali
zástupce města – vedoucí oddělení investic Olgu Veverkovou a místostarostu Pavla Bártka – kteří nám představili studii vyhlídky u Křížku.
Její realizace je plánována na letošní podzim. Jedná se o dřevěnou
stavbu s podlahovou plochou ve výšce zhruba šest a půl metru,
s výhledem na Beskydy. Město má přijít na přibližně dva miliony
korun. O vyhlídce se hodně diskutuje již od roku 2013. Dodnes však
rozděluje lidi na dva tábory. Doufejme, že se před stavbou najde prostor i na záchytná parkoviště pro turisty, které vyhlídka jistě přiláká.
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Děti z akademie promovaly

Promoce absolventů Dětské akademie podnikání a investování
se v únoru uskutečnily ve Střední odborné škole Educa. Druhého
ročníku akademie se zúčastnilo šestnáct žáků základních škol,
z nichž jedenáct studium zdárně dokončilo. Jejich úkolem bylo
zpracovat podnikatelské záměry.
Text Ivana Dorazilová, foto Pavel Kramoliš

Evropa je všude kolem nás
Lucie Halamíčková, učitelka
Třída 5. A Základní školy Komenského 66 se poprvé zúčastnila
elektronické soutěže Evropa kolem nás. Od prosince do února
jsme vypracovávali otázky z historie, zeměpisu, přírodopisu a všeobecných znalostí o Evropě a České republice.
Luštili jsme sudoku, pátrali po informacích o Evropské unii,
vyhledávali místa, kde se natáčely české filmy a pohádky, vyplňovali přírodopisný dotazník a plnili další úkoly. Odpovědi jsme získávali na internetu, v encyklopediích a knihách.
Poslední úkol byl praktický, a pomohl nám s ním učitel Jaroslav
Pavlík. Měli jsme zhotovit ptačí krmítko a vyfotografovat na něm
návštěvníka. Krmítka jsme zavěsili na stromy před okny naší třídy,
a už jsme jen čekali, až se nějaký ptáček objeví.
Pracovali jsme s velkým nadšením, soutěž nás bavila, získali
jsme mnoho nových informací. Náš tým jménem Alfa s kapitánem
Tomášem Konečným obsadil krásné deváté místo z jednačtyřiceti
zúčastněných škol.

Prožili dopoledne s pejsky

Bazárek pomáhá zvířatům
Soňa Kučerová
Spolek Pomoc psům Novojičínsko provozuje charitativní obchůdek
a bazárek s oblečením, obuví, dekoracemi, kosmetikou, knihami,
psími potřebami a dalšími věcmi. Nakoupit zde můžete za velmi
nízké ceny. Zisk z prodeje plyne na činnost spolku, který zachraňuje
a pečuje o zvířata v nouzi a jehož provoz je dosti nákladný. Místo
navíc slouží jako centrum spolku.
Zveme všechny občany města, aby si sem přišli levně nakoupit
a podpořit nás, případně se jen podívat a zjistit o naší činnosti více.
Rádi poskytneme také informace o pejscích, kteří aktuálně hledají
domovy. Najdete nás na Havlíčkově ulici 19 ve druhém patře.

Ukliďme Nový Jičín!
Ondřej Syrovátka, politický koordinátor projektu Zdravé město
Spojte dobrý skutek s pěknou procházkou a přijďte oslavit Den Země tradičním jarním úklidem, jenž je součástí
celostátní akce Ukliďme svět/Ukliďme
Česko. Protože lidí ochotných zkrášlit
Nový Jičín a jeho okolí každým rokem
přibývá, uspořádáme letos úklidy dva.
• Jarní očista potoka Rakovec – sobota 16. dubna od 9.00 do
12.00 hodin
Sraz bude v 9.00 hodin u restaurace Na Prachárně na Lamberku.
Odsud půjdeme pěšinkou podél potoka Rakovec směrem k Rybí.
Akce skončí okolo poledne společným obědem v restauraci, od níž
budeme vyrážet. Vhodné pro rodiny s dětmi.
• Jarní očista Grasmanky – sobota 23. dubna od 9.00 do
14.00 hodin
Úklid kolem říčky Grasmanky od vlakového nádraží proti proudu,
kam až to půjde, ideálně k retenční nádrži pod Starým Jičínem. Sraz
bude v 9.00 hodin u vlakového nádraží. Na závěr máme v plánu společné opékání špekáčků. Akce je kvůli hlubšímu korytu vhodná pro
dospělé, navíc vybavené kvalitními holínkami.
Pytle na odpad i rukavice zajistíme, každý účastník navíc obdrží
malý dárek. Dobrovolníci by se měli registrovat na www.uklidmecesko.cz, aby měli aktuální informace a pořadatelé přehled, kolik
lidí se sejde. Více informací najdete na www.facebook.com/zdravemestonovyjicin/.

6

S kolií Kuki a jejími štěňaty Frodem a Jerrym se seznámili žáci
4. A Základní školy Tyršova v rámci programu Poznej svého psa.
Vzácnou návštěvu přivezla Libuše Kulawiak z Centra pro výcvik
psů Alfa, které se věnuje zooterapii a se speciálně vycvičenými
psy i práci s dětmi a mládeží. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o životě a správném chovu psího kamaráda a učili
se zacházet se psy tak, abychom předešli úrazům. Také už víme,
jak se chovat, když přijdeme na návštěvu do domácnosti, kde
nějakého pejska mají. Na závěr jsme se naučili, jak správně reagovat při setkání s volně pobíhajícím psem. Frodo a Jerry nás
mezi učením obveselovali svým dováděním a hraním. Dvě hodiny
nám utekly jako voda.
Text a foto: Milena Závorková

Turisté si užili zimní sraz
Martina Fiedlerová
Uprostřed čisté přírody, bez elektřiny a signálu, stojí turistická
útulna Skurečená. Dvacátého února tady novojičínský odbor Klubu českých turistů uspořádal již 47. zimní sraz turistů. Z Nového
Jičína vypravil dva autobusy, které vyzvedly i turisty z okolních
odborů. Na první zastávce na Ráztoce vystoupili běžkaři. Naštěstí
den předtím napadl sníh, takže cesta z Pusteven na Martiňák
byla na běžkách sjízdná.
Pěšáci dojeli autobusy na Čeladnou a Podolánky a vydali se
na Skurečenou. Ti nejzdatnější oklikou úbočím Smrku, další přes
Kociánku nebo přímo na Skurečenou. Počasí nám přálo. Byl to
jeden z mála letošních pěkných zimních dnů. Na Skurečenou
přišlo sto čtrnáct turistů. Připraveno pro ně bylo tradiční občerstvení. A při kytaře a zpěvu čas rychle uběhl. Už teď se těšíme
na další setkání za rok.
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Skvělý koncert duchovní hudby
Karel Chobot
V postním období před nejvýznamnějším církevním svátkem –
Velikonocemi – nám k většímu poznání pomáhá a zároveň nás obohacuje hudba, jaké jsme byli svědky osmého března při vynikajícím
koncertu duchovní hudby.
V chrámu Nanebevzetí Panny Marie společně vystoupily dva světově uznávané pěvecké sbory: novojičínský Ondrášek s kanadským
Les Voix boréales, což v překladu z francouzštiny znamená Hlasy
polární záře, případně od severního pólu. Ondrášek se s ním seznámil
na předloňském festivalu Serenade ve Washingtonu, který byl součástí jeho turné po Spojených státech amerických.
V programu zazněla díla starých mistrů, gregoriánským chorálem
počínaje, přes díla barokních, případně klasicistních (Palestrina, Pergolesi, Mozart), ale i současných hudebních skladatelů. Dojemné
bylo společné provedení skladby Ave Maria, kterou zkomponoval
zakladatel Ondrášku a čestný občan našeho města Václav Ptáček.
Sbory ji zazpívaly pod vedením uměleckého vedoucího Ondrášku
Josefa Zajíčka a s klavírním doprovodem Marie Válkové. Ondrášek
tím rovněž připomněl padesátileté jubileum, které oslaví v nadcházející sezoně.

Mozaika oslavila narozeniny

Druhé Dětské slavnosti v maskách uspořádalo rodinné centrum
Mozaika poslední únorovou sobotu. Při té příležitosti oslavilo své
první narozeniny. A slavilo v plné parádě – tancem, malováním
na obličej a kouzlením. Soutěžily děti a zapojili se i rodiče. Děkujeme, že jste s námi a že my tady můžeme být pro vás!
Text a foto: Zuzana Rosová

Názory zastupitelů
Václav Dobrozemský: Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás
informovat, že jsme pro vás zprovoznili webové stránky, na kterých
vás chceme informovat o pohledu opozice na dění v našem městě.
Realita je totiž bohužel ve většině případů prokazatelně dosti odlišná
od zde, zejména panem starostou, uveřejňovaných informací. Naše
stanoviska a názory popřípadě návrhy na řešení a ostatní informace
najdete na: http://www.njzpravodaj.cz.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Účinkující sbory připravily posluchačům výjimečný umělecký zážitek.
Foto: Petr Lenart

Stanoviska zastupitelů najdete také na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.

Sport
Mladí ploutvaři vedou ligu

Fotbalové naděje byly třetí

Simona Klapcová, trenérka

Michaela Huvarová

Dvě kola žákovské a dorostenecké ligy mládeže mají za sebou
ploutvaři Klubu vodních sportů Laguna. Usadili se po nich v čele
Moravskoslezské ligy mládeže se ziskem 5 046 bodů, před druhým
týmem z Olomouce a třetím Zlínem. Do bojů o ligové body zasáhlo
osmdesát novojičínských dětí, čtyřiatřicet z nich sbíralo i cenné kovy.
Naši závodníci přivezli celkem devětašedesát medailových umístění. O kvalitě týmu svědčí například vítězství ve všech štafetových
soutěžích žáků i dorostenců. Další kolo ligy mládeže se uskuteční
v sobotu 16. dubna pod taktovkou domácího týmu Laguny na nově
otevřeném bazénu v Novém Jičíně.

Jeden z posledních halových fotbalových turnajů letošní sezony
pro hráče ročníku 2008 proběhl dvanáctého března ve Šternberku.
Nechyběla na něm ani přípravka FK Nový Jičín. Tvrdá práce a píle
trenéra Pavla Macíčka i malých fotbalistů slavila úspěch. Náš tým
v konkurenci devíti družstev z Olomouckého kraje vybojoval bronzové
medaile. Gólově se prosadili Patrik Huvar, Filip Kalich a Adam Faltýnek.

Kuželkáři zpět v „kraji“!

Jedenáct týmů se představilo na žákovském Memoriálu Libora
Tomana v halové kopané, který se uskutečnil v Zašové. Mladší přípravka Nového Jičína nejprve zdolala domácí celek poměrem 4:1,
potom ale podlehla Rožnovu pod Radhoštěm 2:4, a to ji připravilo
o účast ve finále. V souboji o třetí místo benjamínci vyhráli nad
TJ Juřinka 4:1 a získali bronz. Novojičínského Thomase Cauzza
navíc se třinácti brankami vyhlásili střelcem turnaje. Po dvou gólech
si připsali Jakub Čajánek a Marco Coppola a jednu branku vsítil
Radim Palacký. Příští turnaj mladší přípravka sehraje třetího dubna
ve slovenské Korni, kam se chystá dvacet družstev.

Iva Volná, předsedkyně oddílu
Čtyři kola před koncem meziokresní soutěže si smíšené „A“ družstvo novojičínských kuželkářů zajistilo postup do přeboru Moravskoslezského kraje, kam se vrátí po roční pauze. V meziokresní
soutěži bojuje sedm týmů z Novojičínska. Naše město v ní kromě
postupujícího „áčka“ reprezentují jediné ryze ženské družstvo „C“,
které bylo v době uzávěrky na průběžném pátém místě, a „béčko“,
jemuž patřila sedmá příčka.
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Spisovatelka Božena Benešová –„naše paní Bó“
Irena Jašíková, Muzeum Novojičínska
Patnáctého března 1939, kdy
nacistická armáda vtrhla do mnichovskou zradou okleštěného Československa, vyšel v časopise
Kinorevue obsáhlý článek Emila
Františka Buriana (1904–1959)
o jeho vztahu k filmu. Připravoval filmovou adaptaci zdramatizované
povídky Boženy Benešové, která
pod titulem Věra Lukášová slavila
velké úspěchy na scéně divadla
D 39. Svému filmově režijnímu extempore vtiskl Burian novou, neopakovatelnou a ve své době diametrálně
odlišnou poetiku. Zkomponoval
Božena Benešová, období let i odvážnou hudbu pro smyčcové
kvarteto. V jedné z hlavních rolí
1910–1920.
Foto: Muzeum Novojičínska vystoupil mladý Rudolf Hrušínský.
Nadaná dívka z dobré rodiny
Literární pozůstalost Boženy Benešové vydává nové svědectví
o mnohostrannosti uměleckých zájmů této silné osobnosti českého
moderního písemnictví první třetiny dvacátého století. Božena Benešová, rodným jménem Zapletalová, se narodila 30. listopadu 1873
v domě číslo 689 na Dolní bráně (dnešní Dolnobranská ulice číslo
popisné 39) v Novém Jičíně. Otec JUDr. Roman Zapletal pocházel
ze Sobíšek na Hané. Byl advokátním koncipientem, zastával funkci
solicitátora u starosty města JUDr. Heinricha Preisenhammera. Starosta byl v soukromí ušlechtilý a shovívavý člověk a kmotr Boženy
Benešové. Matka, dívčím jménem Bertha Sofie Kostelníková, byla
dcerou frenštátského obchodníka Valentina Kostelníka. Dva roky
po narození se rodina Zapletalova přestěhovala do Napajedel, kde
si otec otevřel advokátní kancelář. Zakoupil starý dům a s nevšedním
vkusem ho zařídil pro svou rychle rostoucí rodinu.
Zvídavou duši naší rodačky formovalo v dětství především prostředí
Frenštátu pod Radhoštěm. Rodina s dětmi tam zajížděla pravidelně
na léto a prázdniny, aby děti pookřály na horském vzduchu a ve
vlasteneckém prostředí. Dědeček Valentin Kostelník byl poslancem
říšské rady za staročeskou stranu. Dojmy, které vnímavá dívka zažila
v jeho domě, se později projevily i v jejím literárním díle. Otec, advokát
Zapletal, dopřál mimořádně nadané dceři běžné vychování dívky
z dobré rodiny – německou měšťanskou školu v Olomouci a penzionát. K literatuře a vyššímu vzdělání se ovšem Božena propracovávala sama četbou německých i českých klasiků z bohaté rodinné
knihovny. Spousty knih přečetla v útlém věku v „hůrové světnici“
rodinného domu v Napajedlích.

Spisovatelčin rodný dům v Novém Jičíně.
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Foto: Muzeum Novojičínska

Osamělá mezi lidmi
Naučila se velmi dobře francouzsky, její němčina byla dokonalá.
Později z těchto jazyků i překládala. Minimálně zatížená konvencí
dokázala si již v mladém věku svobodně nacházet vlastní názory
i vzory. Rodina v době jejího dospívání už měla existenční starosti.
Otec nemohl dceři, která nesla znaky jeho povahy, dopřát luxus vyššího
vzdělání. V jeho očích byla „jen“ dcera – navíc obtížná dcera s mimořádným nadáním a intelektem. Vztah k otci významně utvářel její povahu. V jeho konfliktnosti vidíme i příčinu jejího pozdějšího osobního
ztroskotání. Také vztah s laskavou a obětavou maminkou nebyl jednoduchý – chtěla z ní (bez úspěchu) vychovat jen dobrou manželku.
Základním životním i tvůrčím pocitem Boženy Benešové bylo osamění: v domě plném sourozenců a v okolí plném kamarádů neměla
partnery pro svůj duchovní růst. V roce 1896 se vdala za svého ctitele
Josefa Beneše z Napajedel – inteligentního, vzdělaného mladého
muže s velkým osobním kouzlem a svérázným humorem. Psal básně,
byl dobrým hercem ochotnického divadla. Na okázalé svatbě se
ovšem nevěsta k pohoršení celého městečka oblékla do střízlivých
anglických šatů.
Obrázek mladého štěstí začal brzy dostávat trhliny – nejbolestnější
bylo zjištění, že v manželovi nenašla protějšek pro svůj duchovní
růst. Z Josefa se stal spořádaný úředník na dráze. Od Boženy se
očekávalo, že bude žít jen pro manželství a dítě. Jejich svazek skončil
v roce 1912 rozvodem. Božena se s Josefem ale nikdy nerozešla –
žili spolu až do jeho smrti v říjnu 1933.
Osudové setkání
V roce 1902 se Božena Benešová prostřednictvím své přítelkyně
Bohušky Křenkové seznámila na výletě na Pustevnách s Růženou
Svobodovou. Její zásluhou i přičiněním Františka Xavera Šaldy
začíná po příchodu do Prahy v roce 1908 pro neznámou spisovatelku
z Moravy nové období. V téměř čtyřiceti letech se po prvních literárních pokusech plně soustředila na svou literární tvorbu.
První sbírka básní vyšla v roce 1909, poté následovaly knihy povídek odehrávajících se na moravském maloměstě. Přátelství s Růženou Svobodovou bylo pro Boženu Benešovou od počátku povzbudivou silou. Právě od ní získala v literárních kruzích po svém přestěhování do Prahy přezdívku „paní Bó“.
Růžena Svobodová dobře odhadla talent své krajanky, sledovala
a podporovala její ukotvení v Praze. V roce 1920 dokončila Benešová
rukopis románu Člověk. Ve dvacátých letech pracovala na válečné
trilogii – první díl Úder vyšel v roce 1926, Podzimní plameny o dva
roky později a třetí, závěrečný díl Tragická duha v roce 1933. Za
první díl autorka získala státní cenu za literaturu, za druhý a třetí díl
cenu vydavatelství Melantrich a Cenu země Moravskoslezské.
Mimořádná žena, velká autorka
Od roku 1926 si Božena Benešová stěžovala na nemocné srdce.
Nedokázala se ovšem soustavně léčit, omezit cigarety, silný čaj
a kolový extrakt, nešetřila se. Psala kritiky, fejetony, články, básně
a překládala – živila nejen svou rodinu, pomáhala i ovdovělé sestře
Líze. Byla mimořádnou ženou a velkou autorkou. Pocházela z dvojjazyčné části Moravy, kde se český živel stýkal s německým. Dokonalá znalost němčiny jí umožnila poznat atmosféru pražské německé
intelektuální společnosti a také do ní vstoupit.
Jedinečnost Boženy Benešové spočívá v tom, že své dílo pojala
jako dílo o mravní odpovědnosti jedince k lidem. Její cesta za regenerací velkého románového žánru ji řadí do generace autorů, kteří
v evropských souvislostech ztělesňují vrchol humanistické tradice
měšťanské literatury. Zemřela před osmdesáti lety – 8. dubna 1936
– v Praze. Pohřbena byla na bubenečském hřbitově do prostého
hrobu po boku svého manžela. Syn Roman přežil matku o dvacet
let. Zemřel v roce 1956 a je pochován do téhož hrobu jako rodiče.
Neměl snadný život: za okupace byl jako italský legionář pronásledován a ani po válce se mu nežilo lehce.
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Minulost i současnost neorenesanční vily Karla Zeisbergra
Jiří Pometlo, Milada Pometlová
Nový Jičín se v devatenáctém století stává význačným
průmyslovým a později i správním centrem. Celkovému
hospodářskému rozmachu města odpovídá i rozsáhlá
výstavba, kterou lze v historii města srovnávat s renesančním obdobím.
V osmdesátých letech předminulého století kulminuje
výstavba západní části města, kde se mají koncentrovat
hlavní reprezentativní a správní budovy. Osou výstavby se
stávají Bürgergasse (nynější Divadelní ulice), kde vznikají
klíčové novostavby a Döpperring (dnešní Tyršova ulice).
Podobně jako v jiných moravských městech s německy
hovořícími elitami se rozšiřování města inspirovalo výstavbou vídeňské okružní třídy – Ringstrasse. Měšťanští zadavatelé staveb preferovali především neorenesanční sloh,
jako citaci architektury italských renesančních městských
států.
Na výstavbě moravských měst se podílelo množství
význačných architektů, převážně německého původu, kteří
Vila Karla Zeisbergra před rekonstrukcí a po její první etapě.
Foto: Roman Válek
také navrhovali budovy Ringstrasse. V Novém Jičíně jde
především o vídeňského architekta Otto Friedricha Thienemanna
Pouze na střeše byla v sedmdesátých letech minulého století vymě(1827–1905), který realizoval ve Vídni několik staveb a zúčastnil se preněna krytina. Necitlivou výměnu oken se ve stejné době podařilo Milostižní soutěže na projekt budovy Vídeňské radnice (1869).
slavu Balášovi zastavit, takže čelní fasáda zůstala vizuálně nepoškoMezi zámožné novojičínské měšťany, kteří oslovili architekta Thiezena. V následující dekádě se mu však, bohužel, nepodařilo zabránit
nemanna, patřil radní Karl Zeisberger (1846–1905), ředitel textilní továrny
výstavbě komunikace, která nešetrně narušila klima budovy.
Franz Jakob Weiss Sohn. Otto Thienemann pro něj vyprojektoval vilu
Pro výše zmíněné architektonické kvality byl Městský dům Karla
na Vereinshausgasse, dnešní Husově ulici. Plán z roku 1889 byl později
Zeisbergra v roce 2010 zařazen do Ústředního seznamu kulturních
realizován v poněkud pozměněné podobě, jak to ostatně bylo v tehdejší
památek ČR. V roce 2015 přistoupilo Společenství vlastníků domu
době běžné.
k první fázi rekonstrukce stavby podle projektu architekta Zdeňka TupéBudova se nachází na okraji historického jádra města v blízkosti
ho. Šlo především o nahrazení nevhodné střešní krytiny, výměnu střešBeskydského divadla, na hranici ochranného pásma městské památních svodů a rekonstrukci fasády, které se navrátilo trojbarevné členění.
kové rezervace. Jde o neorenesanční dvoupatrovou budovu přibližně
Rekonstrukci v celkové hodnotě dva miliony korun citlivě, s ohledem
čtvercového půdorysu, který směrem do Husovy ulice a u vstupu
na architektonické kvality domu, provedla Severomoravská stavební
doplňují mělké rizality. Plášť stavby obohacují mnohé dekorativní prvky,
společnost ze Šenova u Nového Jičína. Ministerstvo kultury ČR na ni
především maskarony. Samotný boční vstup zdůrazňuje kartuše s píspřispělo částkou sto tisíc korun, dalších 67 tisíc poskytlo město Nový
meny GZ (Greta Zeisberger). Fasádu směrem do zahrady ozvláštňuje
Jičín z programu na podporu estetizace objektů.
dřevěný balkon, rekonstruovaný v roce 1999.
Ochrana památkového fondu, stejně jako návrat k původním estePéčí významného novojičínského spisovatele a historika JUDr. Milotickým hodnotám dříve opomíjené architektury devatenáctého století,
slava Baláše (1907–1983), který v tomto domě prožil polovinu svého
patří k významným tématům současné památkové péče. Nezbývá
aktivního života, se budova – na rozdíl od jiných staveb ze závěru devanež doufat, že také jiné budovy budou podobně revitalizovány a že se
tenáctého století v Novém Jičíně – dochovala ve velice dobrém stavu,
v případě neorenesanční vily Karla Zeisbergra podaří provést další
včetně některých interiérů a stavebně technických prvků.
fáze plánované rekonstrukce.

Plán stavby vily Karla Zeisbergera od architekta Otto Thienemanna z roku 1889.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Pátek 1. dubna v 18.00 hod. • JANÁČKOVA FILHARMONIE • Kruh
přátel hudby. Vyprodáno.
■ Sobota 2. dubna v 19.00 hod. • LiStOVáNí.cz: Šmodrcha (Archie Kimpton) • Diskuze a autogramiáda. Účinkují: Věra Hollá, Lukáš Hejlík a Gustav
Hašek. Rodinné představení.
■ Neděle 3. dubna ve 14.00 a v 16.00 hod. • Vít Peřina a kol.: O BERÁNKOVI, KTERÝ SPADL Z NEBE • Oblačný beránek spadl z nebe. Ujme se
ho holčička a chce mu pomoci dostat se zpět na oblohu. Předplatné skupiny
Rolnička.
■ Středa 6. dubna v 19.00 hod. • JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO ROKOCH •
Opätovné javiskové uvedenie legendárneho titulu. Režie: Juraj Nvota. Hrají:
Stanislav Štepka, Svätopluk Malachovský/Mojmír Caban, René Štúr/Michal
Kubovčík, Maruška Nedomová a další. Předplatné skupiny B.
■ Čtvrtek 7. dubna v 19.00 hod. • ANETA LANGEROVÁ NA RADOSTI
2016 • Koncertní turné s kapelou a smyčcovým triem.
■ Sobota 9. dubna v 19.00 hod – malý sál • POUTNÍCI A LEKTOŘI •
Legendární Poutníci vystoupí jako host 11. bluegrassové dílny Petra Brandejse.
■ Úterý 12. dubna v 18.00 hod. • Milan Kopecký: DÁMY Z ANIANE • Dvě
sestry, každá úplně jiná, se po letech opět scházejí v rodném domě. Režie:
Viktorie Čermáková. Hrají: Daniela Kolářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna,
Miloslav Mejzlík, Lucie Pernetová. Předplatné skupiny S.
■ Středa 13. dubna v 19.00 hod. • PUELLAE ET PUERI • Pestrý program,
k němuž tradičně patří i loučení s maturanty.
■ Čtvrtek 14. dubna v 19.00 hod. • JARNÍ KONCERT • Komorní orchestr
P. J. Vejvanovského a jeho hosté. Prémie pro předplatitele KPH – po předložení
permanentky vstupenka zdarma (do naplnění kapacity sálu).
■ Sobota 16. dubna ve 20.00 hod. • LiStOVáNí.cz: FOTBALOVÉ DENÍKY
(Jiří Hájíček) • Sonda do života současného čtyřicátníka. Účinkují: Lukáš
Hejlík a Věra Hollá.
■ Středa 20. dubna v 19.00 hod. • BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK • Scénář a režie:
Peter Serge Butko. Hrají: Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk.
■ Čtvrtek 21. dubna v 19.00 hod. • Lutz Hübner, Michal Kotrouš, Thomas
Zielinski: ÚČA MUSÍ PRYČ • Autor má dar odposlechnout reálné konflikty
a zpracovat je do komických situací. Hrají: Petra Špalková, Linda Rybová,
Kateřina Winterová, Igor Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař.
■ Čtvrtek 28. dubna a pátek 29. dubna, vždy v 18.00 hod. • DUBNOVÁ
TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ. Více informací
v programu Základní umělecké školy.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ TEORIE TYGRA • Pondělí 4. dubna v 17.30 hod. • Nová česká komedie
s Jiřím Bartoškou a Eliškou Balzerovou. 101 min.
■ BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI • Pondělí 4. dubna
ve 20.00 hod. • 2D titulky • Úterý 5. dubna v 17.00 hod. • 3D dabing •
První filmové setkání Batmana a Supermana. Akční/dobrodružný/fantasy,
151 min.
■ ČARODĚJNICE • Úterý 5. dubna – středa 6. dubna ve 20.00 hod. •
Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších hororů posledních let. 92 min.,
titulky.
■ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ • Středa 6. dubna v 17.30 hod. • Příběh mladé
ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila
osm lidí. Drama, 105 min., česky.
■ ŘACHANDA • Čtvrtek 7. dubna – pátek 8. dubna v 17.30 hod. • Nová
česká pohádka. 104 min.
■ ULICE CLOVERFIELD 10 • Čtvrtek 7. dubna – pátek 8. dubna ve
20.00 hod. • Monstra mohou mít mnoho podob… Katastrofické sci-fi/thriller,
105 min., titulky.
■ ZOOTROPOLIS • Sobota 9. dubna – neděle 10. dubna v 17.30 hod. •
Dobrodružná animovaná komedie od Walta Disneyho. 109 min., dabing.
■ PÁD LONDÝNA • Sobota 9. dubna – pondělí 11. dubna ve 20.00 hod.
• Akční jízda v ulicích hořícího Londýna, který se zhroutil pod útoky teroristů.
Akční, 99 min., titulky.
■ DEADPOOL • Pondělí 11. dubna v 17.30 hod. • Superhrdina od Marvelů,
který rozhodně nepatří mezi slušňáky. Akční komedie, 104 min., titulky.
■ MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2 • Úterý 12. dubna – středa 13. dubna
v 17.30 hod. • Pokračování nejlepší romantické komedie všech dob. Komedie,
93 min., titulky.
■ SPOTLIGHT • Úterý 12. dubna – čtvrtek 14. dubna ve 20.00 hod. •
Oscarový film o zneužívání nezletilých představiteli církve. Drama, 129 min.,
titulky.
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■ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK • Čtvrtek 14. dubna v 17.30 hod.
• Pátek 15. dubna – neděle 17. dubna ve 20.00 hod. • Pondělí 18. dubna
v 17.30 hod. • Po dvanácti letech se na plátna kin vracejí legendární filmoví
básníci. Česká komedie, 120 min.
■ KUNG FU PANDA 3 • Pátek 15. dubna – neděle 17. dubna v 17.30 hod.
• Animovaná komedie s legendárním kung-fu bojovníkem. 94 min., dabing.
■ ZLO NIKDY NESPÍ • Pondělí 18. dubna – úterý 19. dubna ve 20.00 hod.
• Emocionálně nadpřirozený thriller, v němž sny dítěte dostávají fyzickou
podobu. Horor, 118 min., titulky.
■ OREL EDDIE • Úterý 19. dubna – středa 20. dubna v 17.30 hod. • Inspirováno skutečným snem: stát se olympionikem v nějakém sportu. Životopisná
komedie, 106 min., titulky.
■ KOLONIE • Středa 20. dubna – čtvrtek 21. dubna ve 20.00 hod. • Podle
skutečných událostí odehrávajících se v chilské kolonii Dignidad za Pinochetova režimu. Drama, 110 min., titulky.
■ LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA • Čtvrtek 21. dubna v 17.30 hod. • 3D dabing •
Pátek 22. dubna – sobota 23. dubna ve 20.00 hod. • 2D titulky • Neděle
24. dubna ve 20.00 hod. • 3D dabing • Pondělí 25. dubna v 17.30 hod. •
2D dabing • Dřív než Lovec potkal Sněhurku…Hvězdné obsazený film. Dobrodružná fantasy, 114 min.
■ KNIHA DŽUNGLÍ • Pátek 22. dubna – neděle 24. dubna v 17.30 hod.
• Známý příběh Mauglího – kombinace hraného filmu s počítačovou animací.
Dobrodružné fantasy, 110 min., dabing.
■ REVENANT Zmrtvýchvstání • Pondělí 25. dubna ve 20.00 hod. • Skutečný příběh od režiséra Alejandra G. Iñárritua. Dobrodružné drama,
156 min., titulky.
■ PÁTÁ VLNA • Úterý 26. dubna – středa 27. dubna v 17.30 hod. • Většinu
Země zničí čtyři vlny stále se stupňujících smrtících útoků. Akční, 111 min.,
titulky.
■ HARDCORE HENRY • Úterý 26. dubna – středa 27. dubna ve
20.00 hod. • Zběsilý a šílený akční nářez natočený kompletně z pohledu
první osoby. Akční, 90 min., titulky.
■ MARGUERITE • Bio Senior • Středa 27. dubna ve 13.00 hod. • Paříž
dvacátých let a příběh operní zpěvačky, která neumí zpívat. Komediální
drama, titulky.
■ ANI VE SNU • Čtvrtek 28. dubna v 17.30 hod. • Pátek 29. dubna ve
20.00 hod. • Prostředí parkouristů, kteří se snaží posouvat hranice fyzických
schopností vlastního těla. Sportovní, 79 min., česky.
■ PREDÁTOR • Čtvrtek 28. dubna ve 20.00 hod. • Kultovní film a akční
klasika v digitálně remasterované verzi. Akční sci-fi, 107 min., titulky.
■ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY • Pátek 29. dubna v 17.30 hod. • Sobota
30. dubna – neděle 1. května ve 20.00 hod. • Nová česká komedie režiséra
filmu Hodinový manžel. 89 min.
■ PAT A MAT VE FILMU • Sobota 30. dubna – neděle 1. května
v 17.30 hod. • Dvojice „šikulů“ se vrací v celovečerním filmu pro celou rodinu!
Animovaný, 80 min.
BIOGRAF ARTEFAKT
Promítáme v prostorách Galerky na náměstí!
■ ZTRACENI V MNICHOVĚ • Sobota 23. dubna ve 20.00 hod. • 40 minut
Knoflíkářů, 50 minut Roku ďábla a před tím tři minuty archivních záběrů –
nový film režiséra Petra Zelenky. Komedie, 105 min, česky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ 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.
■ Pátek 29. dubna – pondělí 15. srpna – Nová galerie • LENKA RAŠKOVÁ – KLOBOUKY • Autorská výstava české návrhářky (klobouky,
pokrývky hlavy, kresby). Vernisáž 28. dubna v 17.00 hod.
Akce:
■ Úterý 19. dubna – pátek 22. dubna • BUDKO, BUDKO, KDO V TOBĚ
HNÍZDÍ? • Interaktivní program ke Dni Země pro mateřské školy a první
stupeň základních škol. Na objednávku.
■ Sobota 30. dubna od 18.00 do 22.00 hod. • ČARODĚJNÁ MUZEJNÍ
NOC • Ochutnávka zdravých pokrmů, komentované prohlídky výstavy
Léčivá síla a moc rostlin, čarování s léčivkami (program pro děti), věštkyně
(numerologie), promítání pohádky Dařbuján a Pandrhola, kouzelník
dětem, UV a LED světelná show. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma.
Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00, sobota, neděle, svátky 9.00–16.00
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Duben 2016
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Neděle 10. dubna v 15.00 hod. – Masarykovo
náměstí • ZÁVODY KOČÁRKŮ • Pátý ročník celorepublikového závodu
kočárků ve sportovní chůzi v několika kategoriích. Rodinné startovné 50 Kč.
■ Úterý 12. dubna v 9.00 hod. – velký sál SVČ • VÍTÁNÍ JARA • Přehlídka
tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí ze speciálních škol okresu Novojičínska.
■ Pátek 22. dubna od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. – Masarykovo
náměstí • DEN ZEMĚ • Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Sobota 23. dubna od 10.00 do 18.00 hod. – SVČ • FIT DAY 2 – DEN
V POHYBU • Kruhový trénink, bosu, trampolínky, silová cvičení, aerobic a zumbování. Cena 250 Kč (v ceně je pitný režim a malá zdravá svačinka). Nutná
rezervace do 18. 4. na e-mailu vindisova@fokus.cz nebo na tel. 603 162 548.
■ Sobota 23. dubna v 11.15 hod – autobusová zastávka U Partyzána
v Novém Jičíně-Žilině • OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK • Účast je bezplatná. Více
informací v programu Klubu rodáků a přátel města na straně 12.
■ Čtvrtek 28. dubna od 16.00 do 18.00 hod. – SVČ • VÝTVARNÁ RECYKLODÍLNA • Tvoření šperků a dekorací ze starých bavlnek. Cena 100 Kč.
Počet míst omezen, registrace do 22. 4. na tel. 607 586 770.
■ Sobota 30. dubna v 10.00 hod. – SVČ • TANEC FOKUS • Soutěž amatérských skupin v různých tanečních stylech. Vstupné: děti do 6 let zdarma,
ostatní 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:
■ Pátek 1. dubna – středa 27. dubna
– Výstavní síň Stará pošta • SRDCE A VŘAVA SVĚTA • Obrazy Jindřišky
Růžičkové. Vernisáž s programem 31. března v 17.00 hod.
■ Pátek 1. dubna – sobota 30. dubna – Čajovna Archa • KARIN PETRSKOVSKÁ • Mandaly a psychedelické obrazy.
■ Sobota 2. dubna – neděle 3. dubna – Městská knihovna (oddělení pro
děti a mládež) • VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ A KOLEJIŠŤ • Otevírací doba: So od 9.00 do 17.00, Ne od 9.00 do 12.00 hod. Vstupné 50 Kč.
■ Pondělí 4. dubna – pondělí 30. května v hodinách pro veřejnost – Městská
knihovna • MÁ VLAST – CESTAMI PROMĚN • Svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Akce:
■ Pátek 1. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • MARTA TÖPFEROVÁ
& MILOKRAJ • Moravský folklor?! Těšte se! Vstupné 150/180 Kč.
■ Úterý 5. dubna v 18.00 hod. – Městská knihovna • HAVAJSKÉ OSTROVY
• Cestopisná přednáška a projekce Petra Nazarova. Vstupné 40/60 Kč. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na tel. 556 709 840.
■ Středa 6. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • BOSNA A HERCEGOVINA • Cestopisná projekce a přednáška Dody a Komára z Kudrny/Adventury.
Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 7., 14. a 21. dubna od 17.00 do 21.00 hod – Čajovna Archa •
MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Pátek 8. dubna v 16.00 hod. – Čajovna Archa • MEZINÁRODNÍ DEN
ROMŮ • Prezentace dějin Romů, ochutnávka jejich jídla, fotogalerie, romský
fotoateliér s Karolínou, prodej krojů, romská hudba a film. Vstupné 30 Kč.
■ Pátek 8. dubna v 19.00 hod. – Čajovna Archa • MARTIN CHOVANEC
A SLUNCE • Dvojkoncert novojičínského písničkáře a kopřivnické alternativní
kapely. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 8. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • RED VELVET & FOUR
SIDED TRIANGLE • Premiérový koncert nové kapely složené ze zkušených
novojičínských muzikantů. Vstupné 30/50 Kč.
■ Sobota 9. dubna v 19.00 hod. – Klub Galerka• PE & PE • Petra Fabianová
a Petr Ježek prezentují autorskou i převzatou akustickou tvorbu s prvky folku,
amerického bluegrassu i anglosaské tradice. Vstupné 70/100 Kč.
■ Pondělí 11. dubna v 18.00 hod. – Klub Galerka • ZA TROCHU LÁSKY
– MILOSTNÝ LISTÁŘ VELIKÁNŮ ČESKÉ POEZIE • Více informací v rubrice
Pozvánky na straně 12.
■ Pátek 15. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • TARA FUKI • Dvě majitelky sametových hlasů a krásně znějících cell a jejich křehká a intimní muzika.
Vstupné 130/150 Kč.
■ Sobota 16. dubna – sraz v 9.00 hod. u restaurace Na Prachárně •
JARNÍ OČISTA POTOKA RAKOVEC • Více informací na straně 6.
Sobota 16. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • NEJLEPŠÍ DESKOVKY
• Projekce, beseda a hraní nejzajímavějších deskovek současnosti.

Novojičínský zpravodaj

■ Sobota 16. dubna v 19.00 hod – Coffeemusicbar • HOTEL RITZ • Uzavřená společnost.
■ Úterý 19. dubna v 18.00 hod – Městská knihovna • SMUTNÁ BRAUNOVÁ • Petra Braunová představí svou knihu Kalvárie, pojednávající o vztazích mezi ženami. Pořad autorskými písničkami doprovodí herečka Jitka
Smutná. Vstupné 40/60 Kč. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na
tel. 556 709 840.
■ Středa 20. dubna v 18.00 hod – Čajovna Archa • LUCEMBURKOVÉ
V ČESKÝCH ZEMÍCH • Přednáška a projekce Pavla Valy, závěrečný kvíz
o drobné ceny.
■ Pátek 22. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & OSTRICH
QUARTET (CZ/PL) • Jazzový koncert. Vstupné 130/150 Kč.
■ Sobota 23. dubna v 15.00 hod. – Klub Galerka • ŠÁRKA REŠLOVÁ •
Zpěvačka připomene evergreeny z filmů a muzikálů. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 23. dubna – sraz v 9.00 hod u vlakového nádraží • JARNÍ
OČISTA GRASMANKY • Více informací na straně 6.
■ Sobota 23. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ŠEPTEM • Setkání
básníků a hudebníků, posezení u šálku čaje a společné zpívání. Kdo bude
chtít, kytaru s sebou! Vstupné 30 Kč.
■ Čtvrtek 28. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ÚKRYT • Projekce
dokumentu z cyklu Jeden svět, poté beseda. Španělský pár, obchodník
z Mauretánie, romská rodina z Rumunska. Tito lidé se potkali ve švýcarském
Lausanne. Délka 101 min.
■ Pátek 29. dubna v 19.30 hod. – Klub Galerka • METAN EXPLOSION!!!
• Rap-Trap-HipHop-Party – CHachar a DJ Bussy, Astroboy a DJ Fidgy, od
22.00 hod. afterparty v Coffee Music Baru. Vstupné 70 Kč.
■ Sobota 30. dubna – sraz v 7.20 hod. na autobusovém nádraží • ČAJOVÝLET DO ALBRECHTICKÉHO POHRANIČÍ • Průzkum česko-polského
pomezí. Odjezd do Ostravy a dále do Města Albrechtice. Poté pěšky po městském turistickém okruhu (18 km, střední náročnost). Návrat ve 21.44 hod.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Neděle 10. dubna v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ
O CENU VÁCLAVA KRŮČKA • Houslová soutěž.
■ Úterý 19. dubna v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT
■ Čtvrtek 28. dubna – pátek 29. dubna v 18.00 hod. – Beskydské divadlo
• DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního oboru. Předprodej vstupenek od 14.00 do 17.00 hod. v ZUŠ – od 18. do 19. dubna
dvě vstupenky na žáka, od 20. do 22. dubna volný prodej.

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:
■ Pátek 1. dubna – sobota 30. dubna – galerie Návštěvnického centra
• AMERICKO-KANADSKÁ DIVOČINA • Velkoformátové fotografie Jaroslava
Pešata. Vernisáž s promítáním fotografií o Aljašce 1. dubna v 17.00 hod.
■ Pátek 1. dubna – pondělí 30. května – placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • PALIČKOVANÁ KRAJKA • Z kurzu paličkování
v Místku, vedeného Jindřiškou Radvanskou.
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.
• Koupit lze knihu Hrad Starý Jičín autorky Lucie Augustinkové a spol. a III.
svazek Místopisu Města Nového Jičína – Vycházky Novojičínských.
• V prodeji jsou rovněž nové upomínkové předměty, cykloturistický průvodce
Moravskoslezským krajem, reflexní pásky a přívěsky.
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
• Milostný listář velikánů české poezie
Literární klub při městské knihovně zve v pondělí 11. dubna
v 18.00 hodin do Klubu Galerka na Staré poště na premiéru literárně-hudebního pořadu Za trochu lásky aneb Milostný listář velikánů české poezie. Scénář a režie Jana Homolová, účinkují Eva
Davidová, Jana Homolová, Jan Holeček, Lenka a Karel Chobotovi,
Jiří Prokeš, hudební doprovod Marie Válková. Vstupné 50 korun,
důchodci 30 korun.
• Novojičínský jarmark na náměstí
Novojičínský jarmark proběhne ve čtvrtek 14. dubna od
8.00 do 18.00 hodin na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne především květiny hrnkové, řezané a jako sadbu, dále květinové
dekorace, skalničky a proutěné zboží. V prodeji budou také masné
a uzenářské výrobky, sýry, koření, bylinky a domácí pečivo a perníčky, trdelníky, med, oříšky a suvenýry z keramiky, dřeva a bižuterie.
• Proběhne setkání sběratelů
Setkání sběratelů uspořádá ve středu 20. dubna 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. Vstup
bude volný.
• Škola zve na setkání Předškoláčku
Přípravná setkání pro budoucí prvňáčky pod názvem Předškoláček
pořádá Základní škola Komenského 68 ve středu 20. dubna, 4. května a 18. května, vždy od 16.00 do 17.00 hodin. Případné další informace získáte na e-mailových adresách hajdova@zsko68nj.cz nebo
lowakova@zsko68nj.cz a na školním webu www.zsko68nj.cz.
• Společně oslavíme Den Země
Oslava Dne Země se uskuteční v pátek 22. dubna na Masarykově náměstí. Program bude probíhat od 9.00 do 12.00 hodin
pro mateřské a základní školy a od 13.00 do 16.00 hodin pro širokou veřejnost. Nejen děti se mohou těšit na ukázku vozů Technických služeb, informace o třídění odpadů, recyklaci, kompostování a ekologické likvidaci aut, ale též na divadelní představení,
skákací hrad, soutěže a další doprovodný program. Součástí akce
bude ukázka řemesel s možností nákupu rukodělných výrobků.
Podrobnější informace najdete na webu města nebo na
http://www.fokusnj.cz.

zábavný program, čarodějnické soutěže o ceny, večerní muzejní
program a vystoupení hudebních skupin Věšák, Dr. Hekto a Klika
NJ. Chybět nebude ani bohaté občerstvení. Nezapomeňte si
připravit čarodějnické kostýmy, letos budou speciálně oceněny!
• Podbeskydský autosalon s Vladimírem Hronem
Jubilejní, dvacátý ročník Podbeskydského autosalonu se uskuteční v sobotu 30. dubna a v neděli 1. května na novojičínském
zimním stadionu. Největší motoristická akce v našem regionu
nabídne návštěvníkům prohlídku nových modelů aut světových
značek a doprovodný program pro děti i dospělé. Hostem autosalonu bude bavič Vladimír Hron, který spolu s jeho narozeninami
oslaví své životní jubileum.
• Milostná magie a osudové vztahy
Svou talk show V jiném světě na téma Milostná magie a osudové
vztahy uvede léčitel, exorcista a odborník na hermetismus a paranormální jevy Milan Doležal ve čtvrtek 5. května v 19.00 hodin
v Hotelu Praha. Zhruba dvouhodinovým pořadem bude provázet
filmový a divadelní herec Jarek Hylebrant. Cena vstupenky je
200 korun. Informace a vstupenky získáte v Knihkupectví – Jana
Fialová na Masarykově náměstí 9, telefon 556 701 897.
• Jubileum oslaví Setkáním generací
Slavnostní koncert s názvem Setkání generací, kterým si soubor
lidových písní a tanců Javorníček – Javorník připomene šedesáté
výročí svého založení, proběhne v sobotu 7. května v 17.00 hodin
ve velkém sále Střediska volného času Fokus. Účinkovat budou
dětské soubory Rozmarýnek a Javorníček, soubor lidových písní
a tanců Javorník se svými hosty a cimbálová muzika Javorník.
Vstupné bude dobrovolné, cena místenky činí 50 korun. Jejich
předprodej bude probíhat od 25. dubna do 6. května v provozovně
Sazky na Masarykově náměstí.
• Chcete vystavovat na Veletrhu Novojičínska?
Zveme podnikatele, aby své výrobky a služby nabídli na
XVII. Veletrhu Novojičínska, který se uskuteční v sobotu 28. května
a v neděli 29. května na novojičínském zimním stadionu a přilehlých plochách. Letos poprvé bude veletrh spojen s oslavou
Dne dětí, kromě tradičních podnikatelských aktivit se zaměří na
děti a volný čas. Jeho součástí bude také bohatý doprovodný program. Jako každý rok jsou výstavní plochy poskytovány bezplatně.
Jsou ale omezené, a proto je třeba si pospíšit. Přihlášky lze podávat
do 8. dubna nebo do úplného obsazení výstavních ploch na
Městský úřad Nový Jičín, Obecní živnostenský úřad. Informace
podají Pavlína Hastíková, telefon 556 768 311, a Stanislav Bartoň,
telefony 556 768 252 a 605 253 883. Přihlášku a bližší informace
najdete na www.novyjicin.cz.

Klub rodáků a přátel města

Ilustrační snímek.

Foto: archiv SVČ Fokus

• Přijďte upálit čarodějnice!
Tradiční pálení čarodějnic proběhne v sobotu 30. dubna od
17.00 hodin na Žerotínově a přilehlých ulicích a na nádvořích
Žerotínského zámku. Pro děti i dospělé bude připraven bohatý
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Zveme všechny naše členy
a příznivce v sobotu 23. dubna
na Otvírání studánek neboli na
Cestu za tuctem studánek na modré trase Puntíkem. Společně
vyrážíme v 11.15 hodin od autobusové zastávky U Partyzána
v Novém Jičíně-Žilině. Podle tradice je připravena zálesácká
svačina s možným zakončením cesty u restaurace Na Prachárně.
Také lze použít autobus s odjezdem v 11.00 hodin z autobusového
nádraží, stanoviště číslo 13. V klubových místnostech na baště
na ulici Gen. Hlaďo se ve středu 27. dubna v 17.00 hodin uskuteční přednáška univerzitního profesora Iva Bartečka s názvem
Evropská výtvarná moderna v soukromých sbírkách České republiky (nad stejnojmennou knihou). V sobotu 30. dubna
v 18.00 hodin pořádáme tradiční aprílovou taškařici Naše milé
čarodějnice. Vítány jsou nestandardní úbor a především šprýmovná nálada.
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Novojičínský zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín

Náklad:
10 900 ks (16 stran)
Distribuce: do všech domácností
v Novém Jičíně,
včetně částí města:
Straník, Kojetín, Loučka,
Bludovice, Žilina
Barevnost: plnobarevně
Periodicita: měsíčník (12 vydání do roka)
Uzávěrka: vždy 15. předcházejícího
měsíce
tel.: 545 240 117;
mob.: 777 367 085;
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Vyhlásili Sportovce roku
Marie Machková, tisková mluvčí
Slavnostní vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce města a okresu
Nový Jičín za rok 2015 proběhlo osmého března v Beskydském
divadle. Naše město ocenilo tyto sportovce:
Jednotlivci:
Ondřej Dofek (Klub vodních sportů Laguna)
Jakub Kovařík (Klub vodních sportů Laguna)
Klára Křepelková (Klub vodních sportů Laguna)
Tomáš Kratochvíl (oddíl stolního tenisu TJ)
Martin Vincek (oddíl stolního tenisu TJ)
Vít Christov (in-line hokejový klub IHC)
David Šebek (in-line hokejový klub IHC)
Ondřej Fierla (cyklistický SK Moravia Racing Team)
Ondřej Kopecký (fotbalový klub FK)
Josef Kratochvíl (Plavecký klub)
Trenéři, cvičitelé:
Leopold Fiala (tenisový oddíl TJ)
Kamil Gebauer (in-line hokejový klub IHC)
Jakub Karásek (oddíl volejbalu TJ)
Kolektivy:
Družstvo žen oddílu volejbalu TJ
Družstvo juniorů Plaveckého klubu
Družstvo juniorů in-line hokejového klubu IHC
Absolutní vítěz:
Jakub Jarolím (Klub vodních sportů Laguna)
Následující den získal Jakub Jarolím v Ostravě-Vítkovicích jedno
z individuálních ocenění pro nejúspěšnějšího sportovce roku 2015
Moravskoslezského kraje.

Daniel je vicemistr republiky

S cenným kovem se zástupci novojičínského oddílu vrátili
z mistrovství republiky žáků v řecko-římském zápase, které se
pátého března uskutečnilo v Jihlavě. Stříbrnou medaili ve své
hmotnostní kategorii vybojoval Daniel Baron (v červeném dresu),
který navázal na své předchozí výborné výsledky.
Text Jiří Gold, foto Roman Kopecký

Neregistrovaní hráli o pohár
Miroslav Mikula
Stolní tenisté pořádali třináctý ročník turnaje neregistrovaných
hráčů o Putovní pohár města Nového Jičína. Zúčastnilo se ho úctyhodných sedmašedesát hráčů, z toho dvanáct žen, kteří soutěžili
ve čtyřech kategoriích. V mužských dvouhrách mohli hrát i registrovaní hráči, ovšem s umístěním až od 110. místa regionálního žebříčku,
navíc nesměli být v základu pro okresní přebor 1. třídy. Na programu
byly také dvouhry mužů bez závodní licence – mnozí se přihlásili
i mezi registrované, takže si souběžně zahráli obě soutěže. Zbývajícími byly kategorie žen a čtyřhry mužů. Hráči na téměř celý den
obsadili všechny stoly. Finálový souboj skončil až po sedmnácté
hodině, po něm vítězové převzali hodnotné ceny. Výsledky turnaje
najdete na http://www.stolnitenistjnovyjicin.cz/verejnost2.html.
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Discgolfisty čeká „Evropa“!

Velké nadšení zavládlo mezi členy discgolfového klubu Moravian
Gators po zveřejnění nominace na letošní mistrovství Evropy,
které se uskuteční od 24. do 27. srpna ve finském Oulu. Dvě
z devíti míst přidělených České republice utrhli hráči z Nového
Jičína! Díky skvělým výsledkům z loňské sezony se to podařilo
bratrům Přemyslu (na snímku uprostřed) a Kryštofu Novákovým
(vpravo). Z nejbližšího okolí se nominoval také kopřivnický Michal
Grepl. Jako klub jsme na naše hráče nesmírně pyšní a budeme
jim držet palce.
Text Petra Javorková, foto prodiscgolf.cz

Sportovní pozvánky
• Hýbej se a pomáhej!
Pravidelné kondiční běžecké tréninky pro veřejnost s charitativním podtextem budou probíhat v našem městě – vždy v úterý
v 18.00 hodin u altánu ve Smetanových sadech. Začínáme
5. dubna. Akce je určena pro běžce bez ohledu na výkonnost
a věk. Pokaždé budou naplánovány dvě trasy – zhruba 5 kilometrů
s nižší a 10 kilometrů s vyšší náročností. Místo startu a trasa
se mohou měnit, aktuální informace budou s předstihem zveřejněny na facebookové skupině Hýbej se a pomáhej!
https://www.facebook.com/groups/228477194168068/?fref=ts
nebo na webu http://www.hybaj.cz/cs/detska-hriste-z-akatu.html.
Partner projektu, firma Hybaj, přispěje na charitativní účely 1 korunu
za každý kilometr každého běžce, uběhnutý v tréninku nebo závodě.
• Pokračuje Novojičínská discgolfová liga
Druhý turnaj ze série Novojičínské discgolfové ligy se uskuteční
v neděli 10. dubna od 8.30 hodin na discgolfovém hřišti Bocheta.
Zváni jsou široká veřejnost, nováčci i začátečníci. Registrace běží
na www.discgolf.cz.
• Do kuželny jako diváci i hráči
Dvě soutěže pořádá v dubnu oddíl kuželek zdejší Tělovýchovné
jednoty. V neděli 10. dubna od 9.00 hodin proběhne v místní
kuželně finálové kolo Grand Prix mládeže, která probíhala od listopadu v pěti kuželnách Novojičínska. Od soboty 16. dubna do
soboty 23. dubna a od středy 27. dubna do pátku 29. dubna
se na stejném místě uskuteční Aprílový kuželkářský turnaj tříčlenných družstev a tandemů bez rozdílu pohlaví. Přihlášky přijímá
Libor Jurečka na telefonu 603 569 566. Startovné činí 180 korun
za tříčlenné družstvo a 100 korun na tandem. Bližší informace
najdete na www.kuzelkynj.cz.
• Zápasníci pořádají Memoriál Miroslava Rešla
Šestnáctý ročník Memoriálu Miroslava Rešla v zápase ve volném
stylu se uskuteční v sobotu 23. dubna v 10.30 hodin v hale ABC
v sousedství zimního stadionu. V turnaji s mezinárodní účastí
změří síly mladší žáci a žákyně, starší žáci a senioři. Na akci,
kterou podpořilo město Nový Jičín, budou mít diváci volný vstup.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 7
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Fotosoutěž čtenářů – 61. kolo

1. místo: Věra Pechová
Ne vždy vystihnou všichni soutěžící hlavní smysl soutěže: Objevit záběr, jaký
tu ještě nebyl, kdy nikdo nepochybuje, že jde o naše město a kdy přinese
ještě něco navíc. To se ale podařilo vítězce tohoto kola, která objevila jediné
místo, odkud lze na pozadí zříceniny hradu Starý Jičín vidět jeden ze symbolů
našeho města, dvojvěží novojičínského zámku (mimochodem, vždy mám
radost, když někdo objeví záběr, který mám také v archivu).
1. místo získala Věra Pechová za snímek pořízený na autobusové zastávce
Bezručova.
2. místo si vysloužil Jan Šlechta za pozoruhodný průhled pod věží farního
kostela.
3. místo patří Richardu Gabrielovi, který stihl udělat snímek Dvořákovy ulice
dříve, než v letošní zimě vzácný sníh roztál.
Pavel Wessely

2. místo: Jan Šlechta

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.
3. místo: Richard Gabriel

Uzávěrka příštího čísla bude 19. dubna ve 12.00 hodin.
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