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Lidé přírodu uklízeli, poznávali a učili se ji chránit
Duben se i v našem městě stal měsícem ekologie. Dobrovolníci vyšli do přírody s rukavicemi a pytli, aby během kampaně
Ukliďme svět, ukliďme Česko vyčistili přírodu od všeho, čím ji druzí zaneřádili. Zůstaly za nimi čistší břehy i koryta Rakovce
a Grasmanky, uklidili také okolí Straníku a městský les v areálu Skalek. Nechyběla ani oslava Dne Země na náměstí, při které
se lidé dověděli, proč a jak třídit, kompostovat a recyklovat a ekologicky likvidovat odpad – směsný, biologický nebo vraky
aut. Zajímavou osvětu nabídlo rovněž Muzeum Novojičínska, které pozvalo veřejnost na výstavu s názvem Budko, budko,
kdo v tobě hnízdí?
Text Novojičínský zpravodaj, foto Jan Číp a Marie Machková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na úvod se krátce vyjádřím ke kampani,
kterou proti mému úvodnímu sloupku rozjela opoziční ODS. Slovo starosty si ponechám. Myslím, že starosta by měl mít
nejen možnost, ale má i povinnost vyjadřovat se k záměrům města, investičním
projektům a podobně. Obdobný úvodník
je součástí zpravodajů ve většině měst
a obcí regionu. Nikdy jsem Novojičínský
zpravodaj nezneužíval k politickým cílům, jak to nyní dělá ODS. A ani
nadále nebudu.
Nyní vás seznámím s dalším velkým projektem, o němž jsem již
jednou krátce psal. Jde o rekonstrukci takzvaného Domu sester na
bytový dům pro seniory a částečně i dům sociálních služeb. Budovu
v hodnotě několika milionů korun i s přilehlými pozemky městu daroval
Moravskoslezský kraj. Pouze si vymínil, že město bude nemovitost
užívat ve veřejném zájmu, například pro sociální účely, školství a kulturu.
Budovu jsme pracovně nazvali „Dům bydlení a sociálních služeb“.
Pokud ale občané vymyslí poetičtější název, přejmenujeme ji.
V prvním nadzemním podlaží vznikne zázemí pro organizaci ProSenior
a její sociální služby: Pohodu – odlehčovací službu, Domovinku – denní
stacionář a Pečovatelskou službu. Zbývající tři patra poslouží jako
sociální byty pro partnerské dvojice seniorů. Dům budeme moci opravit
z dotací. Na oba záměry jsou či budou vypsány dotační výzvy, a my
se na ně připravujeme.
V bytech bude sprchový kout, vestavěná skříň, kuchyň, elektrický
sporák, digestoř a toaleta. Do každého bytu bude zavedený internet,
k základnímu vybavení bude patřit televize a domovní telefon s automatickým otvíračem dveří. V prvním patře budou pro sociální službu
Pohoda vyčleněny čtyři dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, kuchyňka
pro přípravu jídla či denní místnost pro společný čas klientů.
Domovinka bude využívat denní místnost pro klienty, odpočinkovou
místnost, kuchyňku, koupelnu a toaletu. Prostory Domovinky a Pohody
budou bezbariérové. V objektu je výtah a vybudujeme zadní vchod.
Přilehlé pozemky budou z poloviny využity na parkoviště pro zhruba
třicet aut. V další části vzniknou altán, venkovní posezení a prostor pro
popelnice a nádoby na tříděný odpad.
A harmonogram přestavby? Nechali jsme zpracovat předběžnou
situační studii, kterou bychom měli schválit letos v červnu. Následovat
bude výběr projektanta a zpracování dokumentace pro územní řízení
(listopad 2016), stavební řízení (březen 2017) a zpracování realizační
dokumentace (červen 2017). Půjde-li vše bez komplikací, mohli bychom
příští rok v létě začít s rekonstrukcí.
Jaroslav Dvořák

Radní ocenili strážníky

Laudonovi potomci byli nadšení
Marie Machková, tisková mluvčí
Expozici generála Laudona navštívili potomci slavného vojevůdce. Do našeho města přijeli z Vídně Maximilián baron Loudon
a jeho bratranec Ernst – Gideon baron Loudon. Poprvé si prohlédli
prostory domu na Masarykově náměstí, kde předloni vznikla interaktivní expozice mapující život jejich předka.
„Jsou potomky generálova synovce Alexandra, kterého vojevůdce adoptoval a jemuž v poslední vůli sepsané v Novém Jičíně
odkázal své majetky. V devatenáctém a dvacátém století Loudonové, jak zní současná podoba jména, vlastnili zámek a panství
v Bystřici pod Hostýnem a zasloužili se o rozkvět města,“ prozradil
kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík, jenž hosty doprovázel.
Baron Maximilián, považovaný za současnou hlavu slavného
rodu, se v roce 1990 zúčastnil odhalení pamětní busty na domě,
v němž vojevůdce roku 1790 zemřel. „Maximilián je historik umění.
Tehdy doprovázel svého otce Alexandra. Od té doby kunínský
zámek udržuje s rodinou kontakty,“ doplnil Zezulčík.
Maximiliánův bratranec Ernst – Gideon baron Loudon je významný bankéř. „Je to tady úžasné. Oceňuji, jak moderně je expozice
připravena. Určitě přijedu znovu a vezmu sem i vnuky,“ neskrýval
nadšení z prohlídky baron Loudon.
„Současná podoba jména rodiny je Loudon. Pod tímto jménem
císařovna Marie Terezie povýšila jejich slavného předka do baronského stavu. Přesto je známější a užívanější verze Laudon. U nás
se zpívá, jak generál Laudon jede přes vesnici, v Rakousku zase
užívají rčení Fix Laudon!,“ připomněl Zezulčík.
Příští rok uplyne tři sta let od narození generála a toto téma
určitě nebude chybět v programu městské slavnosti města 2017.
Rodina Loudonů už na ni přijala pozvání a do Nového Jičína se
opět přijede podívat.

Zprava Maximilián a Ernst – Gideon Loudonovi v expozici.
.
Foto: Marie Machková

Veřejná setkání s občany
Novojičínský zpravodaj

Na jednání rady města proběhlo každoroční oceňování nejlepších
městských policistů. Vedení městské policie vyhodnotilo jako nejlepší strážníky za rok 2015 velitele směny Miroslava Peřinu, a řadového směnového strážníka Lukáše Demla, který plní také úkoly při
zastupování velitele směny.
Text a foto: Marie Machková
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Veřejná setkání s občany se uskuteční postupně ve všech místních částech našeho města. Kromě členů osadních výborů se
jich zúčastní zástupci vedení města a vedoucí odborů zdejší radnice. Na programu budou informace o činnosti příslušného osadního výboru, o investičních a dalších akcích loňského roku a návrh
akcí na rok 2016. Prostor bude také pro dotazy, připomínky a podněty občanů.
Místa a termíny veřejných setkání:
Žilina – pondělí 23. května v 17.00 hod. (restaurace Kolonie).
Loučka – úterý 24. května v 17.00 hod. (restaurace U Chovatelů),
Bludovice – čtvrtek 26. května v 17.00 hod. (budova Fojtství),
Straník – pondělí 30. května v 17.00 hod. (tělocvična areálu TJ),
Kojetín – úterý 31. května v 17.00 hod. (restaurace).

Novojičínský zpravodaj
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Sběr nebezpečných odpadů

Víte, kdy a kde sekat trávu?

Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Olga Kubálková, odbor životního prostředí

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční
v místních částech Nového Jičína v těchto termínech a na následujících
místech:
Loučka – středa 11. května: 15.45–16.00 – parkoviště u podzemních
garáží, 16.00–16.15 – u věžáku č. 275 naproti pneuservisu, 16.15–16.30
– u Koruny, 16.30–16.45 – u správní budovy bývalého ZD
Kojetín – středa 11. května: 17.00–17.30 – točna autobusu
Straník – středa 18. května: 15.45–16.15 – nad školou, 16.15–16.45
– u prodejny Jednoty, 16.45–17.30 – odbočka ke hřišti
Bludovice – středa 25. května: 15.45–16.15 – čerpací stanice,
16.15–16.45 – autobusová zastávka u České školy, 16.45–17.30 –
u kostela
Žilina – středa 1. června: 15.45–16.15 – u hřiště, 16.15–16.45 – Na
Výsluní (křižovatka s Beskydskou), 16.45–17.15 – U Škorňů (Pstruží
potok), 17.15–17.30 hod. – Beskydská (parkoviště pod kaštany).
Pro převzetí těchto odpadů budeme žádat od občanů doklad
k ověření jejich bydliště.

Radnice aktualizovala obecně závaznou vyhlášku 3/2016 o ochraně
a udržování veřejné zeleně. Její platné znění najdete na webových
stránkách města. Vyhláška se týká veřejných prostranství – veřejné
zeleně, na nichž je nutné posekat trávu čtyřikrát ročně. Termíny
jednotlivých sečí jsou od 1. do 31. května, od 2. do 30. června,
od 3. do 15. srpna a od 4. do 30. září příslušného kalendářního roku.
V mapových přílohách jsou vymezeny plochy, na které se vyhláška
vztahuje. Jedná se nejen o pozemky města, ale i jiných právnických
nebo fyzických osob, nově například v okolí některých komunikací.

Zelené město 2016: Hlaste se!
Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
Také letos proběhne akce Zelené město, jež nabízí studentům brigádu na území Nového Jičína. V několika týdnech od června do září
budou vypomáhat s úklidem města, lesů i černých skládek, sběrem
odpadků, nátěry laviček, čištěním vodních toků a při údržbě zeleně.
Přihlásit se mohou studenti od 16 let, kteří tohoto věku musejí
dosáhnout nejpozději v den nástupu. Přihlášky lze získat na webových stránkách města, na odboru životního prostředí, ve vestibulu
radnice na Masarykově náměstí a na recepci městského úřadu na
Divadelní ulici 3.
Příjem přihlášek potrvá od 2. do 16. května na odboru životního
prostředí Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1,
744 01 Nový Jičín, 3. patro, kancelář 303 – lze doručit poštou, osobně
nebo zaslat naskenované na kkuzelova@novyjicin-town.cz. Podrobnosti sdělí Kateřina Kuželová na telefonu 556 768 261 nebo na výše
uvedené e-mailové adrese.

Vodní toky nejsou smetiště!
Marek Blahuš, odbor životního prostředí
Před sedmi lety postihla Novojičínsko vlna povodní. Koryta toků
Jičínka a Grasmanka, která byla při odstraňování povodňových škod
vyčištěná od nánosů, náletových dřevin a černých skládek, se činností
občanů opět stávají smetištěm.
Upozorňujeme vlastníky a uživatele nemovitostí a pozemků, že ukládání zahradního, domovního, stavebního a jiného odpadu do koryta
vodního toku je podle zákona o vodách zakázáno. Ukládáním odpadu
se zmenšuje průtočný profil koryta a hniloba narušuje travní drn, který
působí jako zpevňující prvek a slouží k ochraně před povodněmi.
Vyzýváme zejména vlastníky zahrad a rodinných domů sousedících
s koryty toků, aby odpad likvidovali na svých pozemcích, případně
ho ukládali na místech k tomu určených. A pokud již nějaký odpad
v korytě toku uložili, aby ho odstranili.
Při porušení zákazu ukládání odpadu zahájí příslušný obecní úřad
v součinnosti s orgánem životního prostředí a vodoprávním úřadem
kroky vedoucí k odstranění skládky. Zároveň mohou viníkovi vyměřit
pokutu až padesát tisíc korun.

Vyhlásili sbírku pro kolegu
Marie Machková, tisková mluvčí
Vlnu solidarity zvedl příběh Jakuba Pleška z našeho města.
O loňských prázdninách se vážně zranil na koupališti a skončil na
invalidním vozíku. Dvaadvacetiletý Kuba do té doby sportoval,
miloval motorky, ale bavila ho i práce na bytovém odboru zdejší
radnice.
Pomoci mu chtějí nejen jeho blízcí, ale i kolegové z úřadu. A protože jejich rozhodnutí vzbudilo zájem i dalších lidí, vypsalo město
na Jakubovu podporu veřejnou sbírku. Číslo účtu, kam lze finanční
pomoc zasílat, je 107–9147980227/0100.
„Kuba skočil v Žamberku na koupališti do toboganu, z jehož
tubusu vyjelo jen jeho bezvládné tělo. I když se ho podařilo rychle
z vody vytáhnout, několik dní ležel v kómatu na oddělení ARO
v královéhradecké nemocnici. Diagnóza byla krutá – poškozený
obratel a poraněná mícha,“ přiblížila příběh svého kolegy vedoucí
bytového odboru Hana Vaňková.
Po propuštění z nemocnice pobýval Jakub Plešek v rehabilitačním zařízení. Následky úrazu však zásadně ovlivnily jeho život.
Potřebuje kompenzační pomůcky, jen invalidní vozík přijde na více
než sto tisíc korun. Pohyb na vozíku vyžaduje bezbariérový byt,
nutný bude i výtah. Kubovi by jistě pomohlo i speciálně upravené
auto. „Náklady budou vysoké. Přitom na invalidní vozík přispívá
pojišťovna jen poloviční částkou,“ dodala Vaňková. Sbírka potrvá
do 30. června 2016.

Novojičínský zpravodaj

Skládek odpadu na březích vodních toků opět přibývá.
Foto: Štěpán Baránek

Zemřel Josef Cink
Karel Chobot
Po těžké nemoci zemřel 24. března ve věku 86 let Josef Cink,
v letech 1970–1990 místopředseda (zodpovědný za výstavbu
a finance) a poté i předseda Městského národního výboru v Novém
Jičíně. Hranický rodák přišel do našeho města po roce 1945. Do
roku 1970 pracoval v hospodářských funkcích ve zdejších průmyslových podnicích Autopal, Tonak a Strojtex. V rámci možností
tehdejší doby se zasloužil o stavební rozvoj Nového Jičína, zvláště
takzvané nadměstské vybavenosti, jejíž součásti tvoří zimní stadion, víceúčelová hala, krytý bazén a zdravotní středisko. Rozloučení se zesnulým se konalo v úzkém rodinném kruhu.
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Město Nový Jičín vyhlašuje nabídkové řízení
na prodej nemovitého majetku – pozemku parcelní číslo 573/2
(trvalý travní porost o výměře 6 261 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.

Anketa ke třídění odpadů
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Počátkem roku se občané našeho města mohli zapojit do anonymního dotazníkového šetření na téma odpadové hospodářství.
Vyjadřovali se k separaci odpadů a zároveň mohli uvést své náměty
pro zlepšení.
Z ankety vyplynulo, že odpady třídí spíše ženy (66 procent). Na
otázku, zda má třídění smysl, odpovědělo 100 procent respondentů
kladně. Občané se o třídění odpadů zajímají a znají jejich využití
(62 procenta). Více než polovina lidí – 54 procenta – má nádoby na
odpad umístěné nejvýše sto metrů od svého bydliště. S množstvím
kontejnerů a jejich kapacitou je spokojeno 67 procent respondentů.
Veškerý odpad třídí 74 procenta domácností, ze 49 procent se na
tom podílejí lidé starší 61 let. Téměř polovina občanů používá ke
třídění tři a více košů. Třídění spojené s případným bonusem by
uvítala 84 procenta účastníků ankety. Její výsledky najdete na
www.novyjicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/zp-odpadove-hospodarstvi-aktuality-akce/.
Náměty pro možné zlepšení nakládání s odpady, které se týkaly
například přeplňování nádob a úklidu v jejich okolí, radnice předala
Technickým službám. Návrhy na přidání dalších kontejnerů nebo
vybudování nových stání prověříme. Realizace bude podmíněna
nalezením vhodných ploch.

Dopřejte si Férovou snídani!
Eva Balarynová, odbor majetku, rozvoje a investic
Druhý ročník piknikového
happeningu s názvem Férová
snídaně se uskuteční v sobotu
14. května od 10.00 hodin ve
Smetanových sadech, za deště v altánu a party stanu na
témže místě. Nový Jičín se tak
přidá k více než stovce českých měst, kde se ve stejnou
dobu sejdou tisíce lidí, aby
vyjádřily podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce.
Účastníci si sami přinesou lokální a fairtradeové dobroty. Například kakao od pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly nebo čaj z indických čajových zahrad – vše s certifikační známkou Fairtrade.
K tomu si do košíku přibalí třeba vajíčka od místního chovatele,
vlastnoručně upečený chleba z bio mouky či domácí marmeládu.
Pro lepší pohodlí doporučujeme vzít si deku, karimatku, nádobí
či piknikový koš.
Pro děti budou připraveny omalovánky, dospělí si budou moci
vyměnit recepty na domácí jídla v Bazárku zdravých receptů. Podrobnosti čtěte na https://www.facebook.com/zdravemestonovyjicin
a na průběžně aktualizovaném webu www.ferovasnidane.cz.
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Na Revoluční vzniká parkoviště
Marie Machková, tisková mluvčí
Stavba parkoviště začala v polovině dubna na Revoluční ulici.
Řidiči tam dosud parkovali své vozy na ploše, kde dříve rostla tráva
a zeleň. Prostranství bylo plné výmolů a pokrývaly ho pouze hlína
a štěrk. Výstavba parkoviště pro devatenáct aut potrvá přibližně do
konce května, náklady přesáhnou půl milionu korun.
„Dosud zde řidiči parkovali chaoticky a na nevhodné ploše v blízkosti věžového domu číslo 42, který má vstup ze Zborovské ulice.
Původně travnatý prostor pokryjeme zámkovou dlažbou. Další parkovací místa vzniknou rozšířením Revoluční ulice. Podélná místa
ke stání budou také vydlážděna. Jednotlivá stání se budou lišit
barvou dlažby,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje
a investic městského úřadu.
Po dobu výstavby nové plochy k parkování mohou obyvatelé sídliště odstavovat vozy na nedalekém parkovišti před domem s pečovatelskou službou, které je v běžném režimu zpoplatněné. „Deset
placených míst směrem k Nerudově ulici lze užívat zdarma,“ řekl
starosta Jaroslav Dvořák.

V těchto místech vznikne nové parkoviště.

Foto: Marie Machková

Projekt „Jsem zpět“ se rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „Jsem zpět“, který připravil
a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých
spotřebičů Elektrowin. Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit,
protože už je nepotřebují – buď je chtějí nahradit modernějšími
typy, nebo se například po stěhování již nehodí, i když jsou stále
funkční a mohly by sloužit dále.
Na tuto možnost pamatuje zákon o odpadech, který zmiňuje
možnost „opětovného použití“. To ale zejména kvůli nákladům
na technické přezkoušení nezávadnosti takového elektrozařízení
dlouho zůstávalo jen teorií. Do praxe začal tuto myšlenku zavádět
právě Elektrowin. Projekt dostal název „Jsem zpět“. Podrobnosti
o něm najdete na www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na tento web umístili formulář, jehož prostřednictvím
si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro
zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou ho nabídnout
k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme k nim domů,“ popisuje Jan Marxt, vedoucí zákaznického oddělení Elektrowin.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru spotřebičů, o nichž si jejich majitel myslí, že je lze ještě dále používat.
Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně
označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení
k opětovnému použití. Podle stanovených kritérií vybírají vhodné
spotřebiče, provedou na nich případné drobné opravy a garantují,
že budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh,
jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. „Také jsem byl vlastně
‚opraven‘, díky tomu jsem zpět. Proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji,“ vysvětluje spisovatel, jemuž před časem praskla aorta, což přežije jen jeden
z deseti lidí.
Elektrowin nabízí darované spotřebiče k bezplatnému užívání
neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. Jako první nabídku využil Fond ohrožených dětí.
Placená inzerce
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Provoz hřišť u základních škol
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu
Základní školy v Novém Jičíně zpřístupní svá hřiště veřejnosti v roce
2016 v následujících obdobích:
Školní hřiště při ZŠ Komenského 66:
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování a prázdnin: Po–So 15.00–20.00 hod., Ne zavřeno.
Po předchozí dohodě se správcem lze sehrát přátelská utkání, zapůjčit sportovní materiál a využívat hřiště i mimo provozní dobu.
Školní hřiště při ZŠ Tyršova 1
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování: Po–Pá 15.00–18.00 hod., So–Ne 9.00–18.00 hod.
V době prázdnin: Po–Ne od 9.00 do 18.00 hod.
Vstup na hřiště je pouze bránou z Derkovy ulice (za schodištěm do
školní jídelny).
Školní hřiště při ZŠ Jubilejní 3
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování a prázdnin: Po–So 16.00–19.00 hod., Ne zavřeno.
V areálu je pitná voda, učebna v přírodě s možností odpočinku, příjemné posezení v areálu s výsadbou okrasných dřevin.
Školní hřiště při odloučeném pracovišti Dlouhá 56
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování: Po–Pá 18.00–20.00 hod., So 9.00–20.00 hod.,
Ne zavřeno
Červenec: Po–So 9.00–20.00 hod., Ne zavřeno
Srpen: Po–So 9.00–15.00 hod. a 18.00–20.00 hod., Ne zavřeno
Upozornění: Návštěvníci školních hřišť musejí dodržovat ustanovení
jejich provozních řádů. Provoz na dětských hřištích namátkově kontroluje Městská policie Nový Jičín.

Charitativní pochod s pejsky
Soňa Kučerová
Šestý charitativní pochod spolku Pomoc psům Novojičínsko se
uskutečnil devatenáctého března. Účast byla největší za celé tři roky,
kdy pochody pořádáme. Přišlo několik desítek lidí a téměř padesát
psů. Trasa vedla tradičně na Skalky a Čerťák. Bylo to příjemné odpoledne, poznali jsme spoustu nových lidí, pejsci byli také spokojení.
Velkou radost nám udělali psi, které jsme zachránili a oni se pochodu
zúčastnili s novými majiteli. Pro velký zájem letos uspořádáme charitativních pochodů více. Sledujte naše stránky www.pomocpsumnovojicinsko.cz, kde se vše dozvíte.

Opravy sítí omezují dopravu
Marie Machková, tisková mluvčí
Probíhající oprava kanalizace a plynového vedení v ulicích našeho města si vynutila dopravní uzavírky, z nichž některé potrvají
i v příštích týdnech. Do 15. května bude částečně omezena doprava na Štefánikově ulici. Do 12. června bude také postupně docházet k částečnému omezení dopravy v ulicích Divadelní, Husově,
Purkyňově, Slovanské, Jiráskově a Tyršově.
Rekonstrukci sítí provádějí příslušné společnosti. Odbor dopravy
městského úřadu pouze povoluje užívání komunikace ve zvláštním
režimu, kdy jsou na nich prováděny výkopové práce, a stanovuje
dopravní značení a objízdné trasy. „Žádáme občany, aby dbali
zvýšené opatrnosti a respektovali přechodné dopravní značení,“
vyzval vedoucí odboru Libor Macíček.
Oprava mostu přes řeku Jičínku je důvodem, proč je do 17. července uzavřena silnice III/4843 na Žilinské ulici v městské části
Žilina. Objížďka vede po silnici III/4832 na Beskydské ulici,
I/57 na Zborovské ulici a obousměrně na Revoluční ulici. Provoz
pro pěší je zachován bez omezení přes zbudovanou lávku.

Myslivecký spolek nezahálí
Vladislav Horuta, jednatel mysliveckého spolku
Péče o zvěř, lov a chov, brigádnická a kulturní činnost představují
základ práce Mysliveckého spolku Borky Žilina, jehož šestnáct členů
hospodaří na výměře 927 hektarů. První ze zmíněných oblastí zahrnuje
zejména přikrmování zvěře v námi stavěných zařízeních, jež zásobujeme
jadrným i sušeným krmivem. Jádro nakupujeme od farmářů, seno si
zajišťujeme svépomocí. Na jaře zvěři předkládáme také léčivo k posílení
zdravotního stavu a kondice.
Lov a chov probíhají podle plánu, zpracovaného mysliveckým hospodářem. Brzy zahájíme lov nejoblíbenější, srnčí zvěře – začínáme
každý rok šestnáctého května. Mimo to ročně odpracujeme desítky
brigádnických hodin. V revíru stavíme, opravujeme a jinak zhodnocujeme krmná i lovecká zařízení. Hodně času věnujeme přípravě píce na
zimu, sběru kaštanů, žaludů a podobně.
Zároveň se podílíme na práci osadního výboru v Žilině, například při
přípravě Dětského dne či Dne obce. Na podzim po našem honu pořádáme
Poslední leč pro širokou veřejnost. Jsme zájmová organizace, která si
veškerou činnost hradí z vlastních prostředků. Sedm tisíc korun, jež letos
město Nový Jičín poskytlo našemu spolku, je proto významnou pomocí.

Laudon a světlo
Jaroslav Bělík, člen Klubu rodáků a přátel města
Věhlasný fotograf Karel Plicka v jednom rozhlasovém pořadu
vyprávěl o tom, jak v Praze objevil místa, která se fotograficky dají
optimálně zachytit jen v období kolem letního slunovratu, tedy v době,
kdy slunce je v našich končinách nejvýš.
I v Novém Jičíně máme nejméně jednu významnou památku,
kterou slunce v dané roční době jen na krátkou dobu osvětluje. Je
to busta generála Gideona Laudona, umístěná na náměstí, na domě,
ve kterém vojevůdce zemřel.
Většinu roku je busta ve slunečním stínu okolních budov. Od zimního slunovratu můžeme ale každoročně pozorovat, jak stín střech
ustupuje směrem k radnici, až dojde k úplnému bočnímu osvětlení
busty. Vlastní osvětlení výtvarného díla začíná asi pět týdnů před
letním slunovratem, tedy v květnu. Nejdéle je busta osvětlena v den
slunovratu – letos to bude 21. června od 14.52 do 15.40 hodin.
Osvětlení je v této době dvakrát přerušeno. To ve chvíli, kdy se slunce
schová za věž radnice a následně i za její ochozy.
Jev s osvětlením busty můžeme také pozorovat v pohodlí našeho
domova. Je dílem náhody, že mezi věž radnice a bustu byla namontována webová kamera, která snímá dění na náměstí a vysílá obraz
do celého světa. V pravém dolním rohu obrazovky počítače tak lze
pozorovat postupné osvětlování busty.

Novojičínský zpravodaj

Blíží se období, kdy naše náměstí bude opět jásavě osvětleno
vysoko postaveným sluncem a tím i vzácným slunečním osvětlením
busty generála Laudona.

Laudonova busta na snímku z 21. června 2010 v 15 hodin 35 minut.
Foto: Jaroslav Bělík
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Úspěšná oslava romského svátku

Hledají se dobrovolníci!
Humanitární organizace ADRA ve spolupráci s Bíloveckou nemocnicí hledá dobrovolníky na oddělení následné péče. Pro tuto službu
nejsou nutné žádné zvláštní znalosti a dovednosti. Rozhodující je
chtít pomáhat lidem, kteří to potřebují. Školení nových dobrovolníků
se uskuteční v pondělí 2. května v 15.30 hodin v Bílovecké nemocnici. Bližší informace podá Zuzana Kuperová, telefon 605 784 584,
získáte je také na www.adraostrava.cz.
ADRA zároveň hledá dobrovolníky v domácnostech seniorů, kteří
by se starým lidem v Novém Jičíně věnovali 1 až 2 hodiny týdně.
V případě zájmu kontaktujte koordinátorku Naďu Lebedovou, telefon
734 171 307, e-mail nada.lebedova@centrum.cz.

Střípky ze školních lavic
Od našich dopisovatelů
Oslava Mezinárodního dne Romů, připadajícího na osmý duben,
se třetí rok za sebou uskutečnila také v našem městě. Odpolední
program odstartoval v Čajovně Archa, kde proběhla přednáška
s projekcí na téma Romové a promítání filmu Růžové sny. Zájemci
si mohli obléci romský kroj a vyfotit se v něm. Připraveny byly ochutnávka romského jídla, prodej krojů a bižuterie, výstava fotogalerií
a romská hudba. Kavárna Martin Café v podvečer nabídla výstavu
obrazů mladého výtvarníka Viktora Kača s doteky romské hudby.
Ani tady nechyběla ochutnávka romské kuchyně. Na závěrečném
koncertu v Coffeemusicbaru vystoupily skupina Triangl Band z Přerova a místní taneční soubor Cikne Čhave. Letošní oslavy Mezinárodního dne Romů měly velký úspěch i návštěvnost. Těšíme se
opět na příští rok.
Text Veronika Kačo, foto Petr Trnka

Velikonoční toulky turistů
Martina Fiedlerová
Cílem letošního velikonočního zájezdu novojičínského Klubu českých turistů bylo okolí Ivančic a přírodní parky Střední Pojihlaví
a Oslava. Díky novému svátku jsme mohli vyjet už v pátek a užít si
čtyři příjemné dny v krásné přírodě.
Nejprve jsme vyrazili z Mohelna kolem řeky Oslavy do Náměšti
nad Oslavou. Vedly tudy úzké kamenité stezky, nejednou jsme museli
vylézt nahoru na hřeben tyčící se nad vodním tokem. Odměnou nám
byly krásné výhledy.
V následujících dnech jsme se prošli unikátní přírodní lokalitou
Mohelenské hadcové stepi a kolem řeky Jihlavy do Ivančic. Navštívili
jsme informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany a „postřižinský“ Dalešický pivovar s Muzeem rakousko-uherského pivovarnictví. Také jsme se vydali na okružní plavbu lodí po Dalešické
přehradě a vyšli na kamennou rozhlednu Babylon nad Kramolínem.
O velikonočním pondělí jsme šli nenáročnou stezkou z Ivančic do
Moravského Krumlova. Cestou jsme viděli, jakou práci dovedou
kolem řeky Rokytné vykonat bobři. Zároveň jsme obdivovali oblé
slepencové skály, od nichž je odvozen název Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence.

Toulky jarní přírodou nabídly mnoho romantických výhledů.
Foto: Milan Mikuš
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Uplynulé týdny přinesly v místních školách mnoho zajímavých
událostí. Zaznamenali jsme je ve zkratce:
• dva basketbalové týmy Základní školy Komenského 66 změřily
síly se svými soupeři ve školní soutěži. Dívky vyhrály okresní finále
a postoupily do krajského kola, kde vybojovaly čtvrté místo. Chlapci obsadili v okresním finále třetí příčku.
• v krajských kolech tří jazykových soutěží měla Základní škola
Tyršova pomyslná želízka v ohni. Nejlépe si vedl Lukáš Goláň, jenž
soutěže v německém a francouzském jazyce vyhrál a vybojoval
si postup do celostátního kola.
• pět žáků Základní školy Komenského 66, kteří navštěvovali
přípravné kurzy anglického jazyka, úspěšně složilo zkoušky
různých úrovní.
• žáci téže školy se představili na oblastní přehlídce dětských
divadelních souborů Podívaná 2016. Rebelové starší získali Cenu
poroty za inspirativní předlohu a její zpracování, Rebelové mladší
si odnesli Cenu poroty za přirozený divadelní projev.
• děti z mateřských škol M. Montessori a Trojlístek besedovaly
se strážníky městské policie. Také navštívily jejich služebnu, prohlédly si výstroj a výzbroj, poznaly kamerový systém a usedly do
policejního vozu.
• akční hrdinové, Charlie Chaplin, pirát, dívky v županech, lázeňští šviháci, princezny a vodníci... Žáci Základní školy Komenského
68 na apríla uspořádali Den převleků. Na pár hodin se mohli převléct
za svého obdivovaného hrdinu.
• je tady už několik let a o vystoupení nemá nouzi. V souboru
Bubeníci z Tyršky se dvakrát týdně schází šestatřicet dětí ze druhých až čtvrtých tříd. Pod vedením Evy Petrové a Renaty Holaňové
se učí nové rytmy a ke zvukům bubnů djembe zkoušejí přidat další
africké nástroje.

Bubeníci z Tyršky se scházejí dvakrát týdně po vyučování.
Foto: Eva Petrová
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Divadlo i Den matek v Loučce
Jaroslav Kotas

Lahůdka pro milovníky železnic

K velkému počtu letošních kulturních a jiných akcí v místní části
Loučka patřilo divadelní představení Afrika aneb Češi mezi lidožravci,
které třetího dubna v sále místní orlovny uvedl mladý divadelní spolek
Pasáž z Jeseníku nad Odrou. Navštívilo ho více než sedmdesát
milovníků tohoto žánru, kteří výkon souboru ocenili velkým potleskem. V pátek 6. května bude sál orlovny patřit ženám a jejich oslavě
Dne matek. Uvedené akce finančně podpořilo město ze svého rozpočtu.

Cizojazyčné tituly v knihovně
Magda Návratová, oddělení pro dospělé čtenáře
Jste zběhlí v cizích jazycích nebo se v nich chcete zlepšit? Pro
cizojazyčnou literaturu můžete zavítat do zdejší městské knihovny,
kde najdete současnou zahraniční literaturu v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském a ruském jazyce. Vybrané
tituly knihovna získala v rámci projektu Cizojazyčná literatura, který
probíhá za finanční podpory státu a je určen vybraným profesionálním knihovnám. Z celkové nabídky 314 knih, na jejichž výběru
se podíleli nejen knihovníci, ale i odborníci na cizí jazyky, jsme pro
naše čtenáře pořídili 145 titulů v celkové hodnotě třicet tisíc korun.
Vybrat si může milovník cizojazyčné beletrie i čtenář, který s jazykem
teprve začíná.

Pěvecké žně Puellae et Pueri
Andrea Dostálová
Pestrý měsíc prožil středoškolský smíšený sbor Puellae et Pueri.
Absolvoval několik soutěžních vystoupení a výjimečných koncertů.
A vedl si velmi úspěšně! V regionálním kole soutěže Gymnasia cantat
v Brně a v krajském kole soutěže Opava Cantat v Ostravě postoupil
ve své kategorii do celostátních kol, brněnské finále ho čekalo v závěru dubna.
Na konci března sboristé a Sextet + za finanční podpory města
Nového Jičína odjeli na společné turné do Itálie, jižní Francie a španělské Barcelony. Během devíti dnů umělci uspořádali dva velké koncerty v Novellaře a Barceloně a několik menších vystoupení.
Jen tři dny po návratu z ciziny se sbor představil na dvou společných koncertech se svým partnerským sborem KOS Litomyšl a s více
než stočlenným japonským orchestrem. Výjimečný hudební zážitek
v jejich podání si mohli vychutnat posluchači ve Smetanově síni
v Litomyšli a ve zcela vyprodaném pražském Rudolfinu (více v samostatném článku na straně 8).

Po čtyřech letech jsme v městské knihovně opět uspořádali
oblíbenou výstavu modelových železnic. Parta nadšenců ze Společnosti přátel železničního modelářství a železnice tady o prvním
dubnovém víkendu představila nová modelová kolejiště. O výstavu
byl po oba dny obrovský zájem. Podívat se přišli velcí i malí obdivovatelé vláčků a vlaků. Návštěvníci odcházeli nadšení a modeláři
slíbili, že pokud bude zájem, výstavu si zopakujeme.
Text Radmila Grofová, foto Lenka Malinová

Medailová úroda pro Between
Dana Dokládalová, trenérka
Between – tým rope skippingu Střediska volného času Fokus se
vrátil z dubnové soutěže Bratislava Rope Skipping Cup 2016 ve skákání přes švihadla se třinácti zlatými, deseti stříbrnými a devíti bronzovými medailemi. Jeho členové zopakovali loňský triumf, i když jim
dorostla zdatná konkurence a všechny medaile a poháry byly těžce
vydřené. Na soutěž se sjelo deset českých a slovenských družstev.
Z novojičínského týmu Between soutěžilo pětadvacet dětí od šesti
do šestnácti let.

Zimák patří in-line bruslení
Markéta Brožová
Zimák se až do června opět převlékl z ledu do in-line plochy a nabízí
tento povrch k veřejnému bruslení. Plocha je ideální nejen k bezpečným
začátkům na in-line bruslích, ale také ke kvalitnímu bruslení pokročilých
bruslařů, aniž by je omezovaly rozmary počasí. Vždy aktuální rozpis
veřejného bruslení najdete na www.zimaknj.cz.

Názory zastupitelů
Vladimír Bárta: Komu slouží radniční noviny? Podle tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku obce povinen poskytovat
objektivní a vyvážené informace o obci a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva
obce, týkající se této obce. Dne 30. 11. 2015 požádal zastupitel
Václav Dobrozemský o uveřejnění článku týkajícího se problematiky
poskytování dotací z rozpočtu města v rozsahu 5 623 znaků.
Václav Dobrozemský: V návaznosti na uvedené a tím, že se
redakční rada doposud nesetkala s žádostí o otištění sdělení některého ze zastupitelů, byla dne 16. 12. 2015 přijata nová pravidla pro
vydávání Novojičínského zpravodaje, a to s účinností od 1. 1. 2016.
Ta mimo jiné vytváří ve zpravodaji novou rubriku „Názory zastupitelů“
a stanoví, že každý zastupitel má nárok na otištění sdělení v rozsahu
1/16 stránky, tedy 470 znaků včetně mezer.
Ivan Týle: Vyhrazeného prostoru se nelze vzdát ve prospěch jiného

zastupitele či ponechat do dalšího vydání. Budiž alespoň k dobru,
že v plném znění jsou sdělení publikována na webových stránkách
města v rubrice „Názory zastupitelů“. Nutno konstatovat, že byť článek Václava Dobrozemského byl zaslán k otištění před nabytím účinnosti nových pravidel, v plném rozsahu zveřejněn nebyl. Po dohodě
bylo zveřejněno upozornění, že článek je zveřejněn také na webu
města.
Tomáš Vindiš: Jistě uznáte, že v rámci 470 znaků se nedá utvořit
žádná ucelená myšlenka a nezbývá než napsat jen upoutávku na článek, který bude publikován jinde. Občané nechť posoudí sami, zda
je tento přístup vyvážený a zda je naplněna idea tiskového zákona.
Pomoci jim v tom může prosté porovnání s pravidelným úvodním slovem starosty (obvykle začínajícím slovy „Vážení spoluobčané, mám
pro Vás výbornou zprávu …“). Více najdete na http://njzpravodaj.cz/.
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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Japonský sbor se vrátil

Na apríla na pódiu Rudolfina

Karel Chobot

Tereza Jelínková, sopranistka sboru Puellae et Pueri

Japonský sbor po téměř dvaceti letech zpíval v našem městě.
Foto: Pavel Wessely
Po téměř dvaceti letech jsme v Novém Jičíně třicátého března
opět slyšeli zpívat skvělý dětský sbor z japonské Odawary – Odawara
Children´s Choir, řízený zakladatelkou Taeko Kuwabara, za klavírního
doprovodu její dcery Haruko. Poprvé se zde představil na počátku
roku 1997.
Také tentokrát odawarský dětský sbor koncertoval se svými hostiteli z novojičínského Ondrášku. Vystoupení Ondrášku a Kulihrášku
pod taktovkou Josefa Zajíčka za doprovodu klavíristky Marie Válkové
a hobojistky Aleny Jestřebské uchvátilo tradičním precizním provedením, skvělou harmonií a radostí ze zpěvu.
Podobně se představily Japonky. Při první návštěvě zaujaly nejprve
exotikou a poté vynikajícím zpěvem. Nyní tomu bylo opačně: provedením skladeb nejvyššího stupně obtížnosti, převážně současných
skladatelů – Davida Azurzy ze Španělska a Érikse Ešenvalde z Lotyšska – s tak obrovským nasazením, lehkostí a přirozeností překvapily,
lze říci až zaskočily bez dechu naslouchající publikum.
Teprve pak přišlo okouzlení exotikou. Na závěr báječného koncertu
zazpívaly oba sbory skladbu zakladatele Ondrášku Václava Ptáčka
Pater noster a Xabiera Sarasoly s názvem Ave Marie. Byla to skvělá
hudební a pěvecká krmě počínajícího jubilejního dvojroku.

Stalo se to prvního dubna, ale apríl to nebyl. Poslední březnový
den odjel středoškolský smíšený sbor Puellae et Pueri do Litomyšle.
S grantovou podporou města Nového Jičína a na pozvání sbormistra Milana Motla zazpíval na prvním ze společných koncertů
mladých českých a japonských hudebníků.
Společně s námi účinkovaly domácí pěvecký sbor KOS a více
než stočlenný japonský orchestr Okayama Gakugeikan Symphonic
Band. Po jejich sólových programech jsme se přidali i my jako
hosté, abychom koncert společně zakončili výběrem částí mše
Missa Festiva a japonskou jazzovou úpravou skladby Hallelujah.
Nádherná koncertní síň Smetanova domu burácela potleskem.
Naše „generálka“ na Rudolfinum se vydařila.
Hned ráno jsme odjeli do Prahy. Naše nadšení se stupňovalo.
Prvního dubna jsme stanuli na jednom z nejprestižnějších a nejkrásnějších českých pódií – ve Dvořákově síni. Z celého srdce –
a z plných plic – jsme podali náš nejlepší výkon. Protože ten si
Rudolfinum rozhodně zaslouží!

Sbor Puellae et Pueri koncertoval v Rudolfinu.

Foto: Marek Havel

Cena pro Návštěvnické centrum

Veselý domov v říkankách
Novojičínský zpravodaj
Máme doma veselo. Tak se
jmenuje nová sbírka říkanek
novojičínské autorky Zuzany
Kadlecové, která vyjde
v polovině května v nakladatelství Fragment. „Na rozdíl
od své předloňské prvotiny
s názvem Veselé říkanky o zvířátkách jsem se zaměřila na
situace z běžného rodinného
života a s nadhledem popisuji
obyčejné věci. Snad se v nich
rodiny s dětmi poznají,“ věří
Kadlecová. Sbírku říkanek
svými obrázky opět doprovoObálka nové sbírky říkanek.
dil vynikající ilustrátor Antonín
Šplíchal. „Druhá knížka vznikala současně s první během mateřské
dovolené. V psaní mě inspirují především moji dva synové, spousta
věcí mě napadla při hře s nimi,“ říká autorka, jež vyučuje sólový zpěv
v Základní umělecké škole ve Vsetíně, ráda hraje na klavír a jako
nadšená fotografka si zavádí vlastní fotoateliér.
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Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků přivezlo
hlavní cenu z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu a průmyslového dědictví v polském Zabrze. Mezi stovkou vystavovatelů
z celé Evropy a Tuniska získalo první místo za nejatraktivnější výstavní
stánek. „Porotě se líbily zejména interaktivní prvky. Nabízeli jsme
také regionální pochoutku – jablečné a tvarohové záviny. Návštěvníky
zaujala nabídka volnočasových aktivit, turistických a cyklistických
tras. Věřím, že jsme spoustu lidí přesvědčili, že má smysl do našeho
města přijet a pobýt tady,“ řekla vedoucí Návštěvnického centra
Radka Bobková.
Text Marie Machková, foto Radka Bobková

Novojičínský zpravodaj
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Šest a půl století fary v Novém Jičíně
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Symbolem římskokatolické církve v Novém Jičíně je kromě hlavního svatostánku – chrámu Nanebevzetí Panny Marie – po celé
známé období dějin města rovněž farní budova. Fara nebyla jen
obydlím faráře a později samotného děkana, ale také hlavním
správním střediskem a po kostele a radnici jednou z nejdůležitějších
budov ve městě. Zde se do matrik zapisovaly narození, křty, sňatky
a úmrtí novojičínských občanů. Probíhala tady jednání a vzácné
návštěvy.
Fara, škola, hřbitov i bašta
Jako první zmínka o prakticky nejstarší existující novojičínské
stavbě se v roce 1366 objevuje informace o farním kostele, faře
a prvním známém místním faráři Mikulášovi. Vedle farní budovy
a kostela se nacházela v roce 1492 rovněž poprvé zmiňovaná
školní budova. V okolí fary a farního kostela existoval samozřejmě
nejstarší novojičínský hřbitov, jehož přítomnost prokázaly četné
archeologické výzkumy.
Další stavbou v blízkosti fary byla dodnes stojící farská neboli
dělová bašta. Byla vystavěna v roce 1613 v jihovýchodním cípu
hradeb městského opevnění. Stalo se tak ještě před začátkem
třicetileté války, která se nesmazatelně podepsala v dějinách
města. Pamětní desku ke stavbě bašty se znakem Nového Jičína,
původně umístěnou při jejím vstupu, dnes spatříte ve vstupní hale
radniční budovy.
Na faře vedle faráře a děkana žili a bydleli jednotliví kaplani,
kooperátoři, novicové, ústavní a plukovní kaplani, katecheti a pro-

fesoři náboženství. Nesmíme zapomenout ani na misionáře, kteří
zvláště v osmnáctém století působili ve větším počtu při novojičínské farnosti.
Zdejší fara plnila nejen náboženské, ale především administrativní úkoly, vycházející z pravomocí faráře a děkana. Budovu fary
několikrát poškodily požáry, prošla několika přestavbami. Poslední,
která vtiskla farské stavbě současnou podobu, proběhla v letech
1891–1892.
V září roku 1889 provedlo c. k. okresní hejtmanství místní šetření.
Úředníci zjistili, že stav barokní farní budovy nevyhovuje hygienickým a požárně-technickým požadavkům. Následně bylo rozhodnuto o vypsání konkurzu na projekt rekonstrukce.
Stopa stavitele Bluma
Konkurz vyhrál a stavbu dostal za úkol známý novojičínský stavitel Josef Blum (* 5. 6. 1851 Hof – † 6. 1. 1914 Nový Jičín), který
tehdy měl za sebou mnoho úspěšných realizací. Svou stavební
kariéru v našem městě zahájil v roce 1872 jako jeden ze stavitelů
státní tabákové továrny. Svůj podíl měl také na vrcholném díle
vídeňského architekta Otto Thienemanna (*11. 8. 1827 Gotha –
† 28. 11. 1905 Vídeň) – tedy na stavbě Spolkového domu, dnešního
Beskydského divadla.
Tehdejším novojičínským děkanem a farářem byl proslulý Johann
Parsch (*29. 10. 1847 Uničov – † 16. 1. 1916 Nový Jičín). Jeden
z nejvýznamnějších místních farářů obdržel v roce 1903 rytířský
kříž Řádu Františka Josefa a 23. července 1914 byl jmenován
čestným občanem Nového Jičína. Zároveň byl čestným občanem
Žiliny u Nového Jičína a Bludovic. Velkou měrou se zasloužil
o poslední přestavbu novojičínské fary.
Podoba nové farní budovy od stavitele Josefa Bluma vycházela
z dvoupodlažního konceptu s novogotickým tvaroslovím. Hlavní
vstup byl situován naproti vchodu do chrámu. Na stavbu dohlížel
kostelní výbor v čele s novojičínským obchodníkem Richardem
Hanelem. Slavnostní požehnání nové farní budovy proběhlo
9. října 1892 za přítomnosti olomouckého kanovníka Anatole hraběte d´Orsay.
Stavba fary nedoznala od té doby významnějších změn. Ve
vstupní hale s pamětním nápisem upomínajícím na dokončení
stavby v roce 1892 byla roku 1993 umístěna pamětní deska k působení Msgr. Jana Šrámka v Novém Jičíně. Stejně jako před šesti
sty padesáti lety je i dnes fara příkladem živého kulturního a náboženského centra našeho města.

Farní budova a farská bašta na vedutě města z roku 1744.
Foto: Muzeum Novojičínska

Barokní farní budova v osmdesátých letech devatenáctého století.
Foto: Muzeum Novojičínska

Novojičínský zpravodaj

Novogotická stavba farní budovy na snímku z roku 1935.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Středa 4. května v 18.00 hod. • Lionel Goldstein: PAN HALPERN A PAN
JOHNSON • Pan Halpern pochoval svou ženu a u hrobu se seznamuje
s jejím dávným přítelem panem Johnsonem. Herecký koncert Petra Kostky
a Františka Němce. Režie: Ladislav Smoček. Předplatné skupiny S.
■ Pátek 6. května v 19.00 hod. – malý sál • HLUČNÍ SOUSEDÉ • Koncert
skupiny, jejíž repertoár tvoří kombinace různých žánrů od folkrocku a šansonu po balady.
■ Pondělí 9. května v 19.00 hod. • David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ •
Drama o přátelství mezi koktavostí trpícím britským princem Albertem
(pozdějším králem Jiřím VI.) a svérázným logopedem. Režie: Petr Kracik.
Hrají: Martin Stránský j. h., Dušan Sitek, Petra Horváthová/ Simona Vrbická, Kateřina Macháčková, Miloš Kopečný a další. Předplatné skupiny A.
■ Středa 11. května v 15.30 a 18.00 hod. • AKADEMIE SVČ FOKUS
2016 • Více informací v programu SVŠ Fokus.
■ Pátek 13. května v 19.00 hod. • MÁJOVÝ KONCERT S DIXIELANDEM
• Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Pondělí 16. května v 19.00 hod. – malý sál • Marc Camoletti: LÁSKA,
SEX A ŽÁRLIVOST • Manželská nedorozumění, rafinované zvraty, temperament i šarm v bláznivé komedii v podání novojičínského Divadla Bez
Portfeje. Režie: Viktor Dudák. Hrají: Viktor Dudák, Jana Palacká, Renata
Klenková, Marie Kovářová, Alena Kupková.
■ Pátek 20. května v 19.00 hod. • Irvine Welsh: UCPANEJ SYSTÉM •
Proč Bůh sedí na střídačce. Vyprodáno.
■ Neděle 22. května v 16.00 hod. • Vlastimil Peška: KRKONOŠSKÉ
POHÁDKY • Nové příhody Trautenberka, Ančete, Kuby a hajného s kouzelnou píšťalou, lovem na Krakonošova jelena a čarovnými dudami, tentokrát v jevištním zpracování. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
Pondělí 23. května v 19.00 hod. • Bedřich Smetana: HUBIČKA • Šestá
opera Bedřicha Smetany, jejíž libreto je zasazeno do prostředí českého
venkova. Režie: Martin Dubovic. Hrají: Jiří Přibyl/David Szendiuch, Lenka
Cafourková Ďuricová j. h./Elena Gazdíková, Jakub Rousek/Milan Vlček
a další. Předplatné skupiny A.
■ Úterý 24. května v 17.00 hod. – malý sál • ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ • Vstupenky na místě před koncertem.
■ Středa 25. května v 19.00 hod. • Sébastien Thiéry: ZAČÍNÁME KONČIT • Náhradní představení za Podivný příběh se psem – francouzská
komedie o vztazích mezi muži a ženami. Hrají: Bára Hrzánová, Radek
Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová/Miluše Hradská/Johana Tesařová. Předplatné skupiny P.
Připravujeme:
■ Středa 1. června v 19.00 hod. – chrám Nanebevzetí Panny Marie •
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS: HUDBA DOBY KARLA IV. • Koncert postihující „mnohovrstevnost“ tehdejšího hudebního života, mozaika
z repertoáru, úzce spjatého s osobou či působením Karla IV. Mužský
komorní pěvecký sbor řídí David Eben. Kruh přátel hudby.
■ Pátek 3. června v 19.00 hod. • SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH • Náhradní představení za Vím, že víš,
že vím – komediálně laděná divadelní pocta velkému dramatikovi. Režie:
kolektiv a Jan Borna. Hrají: Miroslav Táborský, Jan Vondráček, Martin
Matejka. Předplatné skupiny B.
■ Sobota 4. června v 18.00 hod. • SEXTET + • Ohlédnutí za deseti lety
existence novojičínského souboru – největší pecky i nově nastudované
skladby.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ KNIHA DŽUNGLÍ • Pondělí 2. května v 17.30 hod. • Známý příběh
Mauglího – kombinace hraného filmu a počítačové animace. Dobrodružné
fantasy, 110 min., dabing.
■ UŽ JE TADY ZAS • Pondělí 2. května – úterý 3. května ve 20.00 hod.
• Hitler se probouzí a místo něj vládne žena, jakási Angela Merkelová. Satirická komedie, 116 min., titulky.
■ TEORIE TYGRA • Úterý 3. května – středa 4. května v 17.30 hod. •
Nová česká komedie s J. Bartoškou a E. Balzerovou. 101 min.
■ HUMR • Středa 4. května ve 20.00 hod. • Absurdní drama plné černého
humoru s Colinem Farellem v hlavní roli. 119 min., titulky.
■ CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA • Čtvrtek 5. května
v 17.00 hod. • 2D dabing • Čtvrtek 5. května ve 20.00 hod. • 2D titulky
• Pátek 6. května v 17.00 hod. • 3D dabing • Pátek 6. května ve
20.00 hod. • 2D dabing • Sobota 7. května ve 20.00 hod. • 2D dabing

10

• Neděle 8. května ve 20.00 hod. • 3D dabing • Vláda chce kontrolovat
superhrdiny, Captain America je proti. Na čí straně stojí Iron Man, je jasné… Akční sci-fi, 148 min.
■ ZOOTROPOLIS • Sobota 7. května – neděle 8. května v 17.30 hod.
• Dobrodružná animovaná komedie od Walta Disneyho. 109 min., dabing.
■ CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA • Pondělí 9. května
v 17.00 hod. • 2D titulky • Úterý 10. května v 17.00 hod. • 2D dabing •
Středa 11. května ve 20.00 hod. • 2D titulky. Anotace viz výše.
■ MLČENÍ JEHŇÁTEK • Projekt 100 • Pondělí 9. května ve 20.00 hod.
• Nejnapodobovanější psychothriller devadesátých let ověnčený pěti Oscary je zpět. 119 min., titulky.
■ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK • Úterý 10. května ve 20.00 hod.
• Středa 11. května v 17.30 hod. • Po dvanácti letech se na plátna kin
vracejí legendární básníci. Česká komedie, 120 min.
■ ANGRY BIRDS VE FILMU • Čtvrtek 12. května, pátek 13. května
a neděle 15. května v 17.30 hod. • 2D • Sobota 14. května v 17.30 hod.
• 3D • Oblíbené postavičky v celovečerním filmu. Animovaný, 100 min.
■ SOUSEDI 2 • Čtvrtek 12. května – pátek 13. května ve 20.00 hod. •
Pokračování úspěšné komedie. 104 min.
■ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY • Sobota 14. května – neděle 15. května
ve 20.00 hod. • Pondělí 16. května v 17.30 hod. • Nová česká komedie
od režiséra filmu Hodinový manžel. 89 min.
■ JAMES WHITE • Pondělí 16. května – úterý 17. května ve 20.00 hod.
• James je povaleč, který si užívá v „mama hotelu“ do doby, než matka
onemocní. Drama, 85 min., titulky.
■ CAROL • Úterý 17. května v 17.30 hod. • Středa 18. května ve
20.00 hod. • Milostný příběh o zapovězené lásce. Romantické drama,
118 min., titulky.
■ TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU • Středa 18. května
v 17.30 hod. • Čtvrtek 19. května ve 20.00 hod. • Dosud nejnáročnější
expedice českého cestovatele Dana Přibáně. Dokument, 95 min.
■ X-MEN: APOKALYPSA • Čtvrtek 19. května v 17.00 hod. • 2D dabing
• Pátek 20. května v 17.00 hod. • 3D dabing • Pátek 20. května ve
20.00 hod. • 2D titulky • Sobota 21. května ve 20.00 hod. • 2D dabing
• Neděle 22. května ve 20.00 hod. • 2D titulky • Skupina mutantů označovaných jako X-Meni je zpět. Akční fantasy, 130 min.
■ KNIHA DŽUNGLÍ • Sobota 21. května – neděle 22. května
v 17.30 hod. • Anotace viz výše.
■ X-MEN: APOKALYPSA • Pondělí 23. května v 17.00 hod. • 3D dabing
• Úterý 24. května v 17.00 hod. • 2D dabing • Středa 25. května ve
20.00 hod. • 2D titulky • Čtvrtek 26. května ve 20.00 hod. • 3D dabing
Anotace viz výše.
■ SVÁTEK MATEK • Pondělí 23. května – úterý 24. května ve 20.00 hod.
• Středa 25. května v 17.30 hod. • Komedie s Jennifer Aniston, Kate
Hudson a Julií Roberts. 120 min., titulky.
■ LÍDA BAAROVÁ • Bio Senior • Středa 25. května ve 13.00 hod. •
Nový český film režiséra Filipa Renče. Životopisný/historický, 110 min.
■ ANGRY BIRDS VE FILMU • Čtvrtek 26. května – pátek 27. května
v 17.30 hod. Anotace viz výše.
■ JAK PŘEŽÍT SINGLE • Pátek 27. května – neděle 29. května
ve 20.00 hod. • Pondělí 30. května v 17.30 hod. • Existuje správný a špatný
způsob, jak být nezadaný, ale… Romantická komedie, 109 min., titulky.
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM • Sobota 28. května – neděle
29. května v 17.30 hod. • dabing • Pondělí 30. května ve 20.00 hod. •
titulky • Úterý 31. května v 17.30 hod. • dabing • Alenka se vrací do říše
divů, která vypadá jinak, než si ji pamatuje. Rodinné fantasy, 105 min.
BIOGRAF ARTEFAKT
Promítáme v prostorách Galerky na náměstí!
TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA
• Sobota 28. května ve 20.00 hod. • Příběh divadla Sklep a jeho pětačtyřicetileté existence. Dokument, 90 min., česky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do pondělí 15. srpna – Nová galerie • LENKA RAŠKOVÁ – KLOBOUKY • Autorská výstava české návrhářky (klobouky, pokrývky hlavy, kresby).
■ Pátek 13. května – neděle 26. června – Rytířský sál
• SKLO A KERAMIKA • Autorská výstava předního sklářského výtvarníka
Tomáše Hlavičky a jeho dcery Petry Hřebačkové. Vernisáž 12. května
v 17.00 hod.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00, sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Novojičínský zpravodaj
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Sobota 7. května v 9.00 hod. – sportoviště
za kostelem v Šenově u Nového Jičína • FLORBALOVÝ TURNAJ •
Kategorie: ročník 2000 a mladší. Počet hráčů: 4 +1 (nejvýše 13 hráčů
v týmu). Kapacita omezena, přihlášky na telefonu 734 287 205 a e-mailu
sedlar@fokusnj.cz. Startovné 600 Kč/tým.
■ Neděle 8. května ve 14.00 hod. – Skalky • MALÝ OSVOBODITEL •
Zábavné branné retro odpoledne pro celou rodinu – splňte všechny úkoly,
překonejte překážky, získejte odznáček zdatnosti. Informace na telefonu
777 731 560. Cena hrací karty 30 Kč.
■ Středa 11. května v 15.30 a v 18.00 hod. – Beskydské divadlo • AKADEMIE SVČ FOKUS 2016 • Tradiční přehlídka celoroční činnosti Střediska
volného času Fokus. Předprodej vstupenek pouze v pokladně divadla.
Vstupné 80/70 Kč.
■ Pátek 20. května ve 20.30 hod. – sraz ve 20.00 hod. na parkovišti
u zimního stadionu • IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM NOVÝ JIČÍN • Hromadná jízda in-line bruslařů ulicemi města za doprovodu policejních vozů,
sanitky a s hudbou z Music-caru. Vstup volný.
■ Pátek 20. května od 16.00 hod. – sobota 21. května do 10.00 hod. –
SVČ Fokus • LETNÍ KOUZELNÁ NOC • Tradiční zábavné nocování, nyní
laděné do léta. S sebou spacák, plyšáka, polštářek, plavky, ručník, baterku
a láhev na pití. Přihlášky v infocentru SVČ a na webu. Cena 200 Kč.
■ Sobota 21. května – Smetanovy sady (za nepříznivého počasí SVČ
Fokus) • SPORTOVNÍ PĚTIBOJ • Pro sportovce, kteří si chtějí vzájemně
poměřit síly a vydat ze sebe maximum. Pět disciplín pro děti, mládež
a dospělé. Cena 50 Kč.
■ Neděle 29. května od 10.00 do 17.00 hod. – stadion TJ a okolí zimního
stadionu • VELKÝ DEN DĚTÍ • Tradiční oslava svátku, letos v rámci
Veletrhu Novojičínska. Čtyři velká stanoviště nabídnou spoustu zábavy
a legrace, soutěže, tvořivý koutek, klauny a vystoupení kroužků SVČ. Vstup
i hrací karta zdarma.
■ 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.
Připravujeme:
■ Čtvrtek 2. června od 16.00 do 18.00 hod. – SVČ Fokus • VÝTVARNÁ
RECYKLODÍLNA • Tvoření šperků a dekorací ze starých bavlnek. Počet
míst omezen. Přihlášky do 27. 5. na telefonu 607 586 770. Cena 100 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Neděle 1. května – úterý 31. 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.
■ Neděle 1. května – úterý 31. května
– Čajovna Archa • ŠÁRKA HYKLOVÁ
• Výstava obrazů.
■ Čtvrtek 5. května – pátek 27. května
– Výstavní síň Stará pošta • SNOVÝ
SVĚT HARMONIE • Obrazy české
malířky Olgy Volfové. Vernisáž 4. května
v 17.00 hodin.
Akce:
■ Úterý 3. května v 18.00 hod. – Městská knihovna • BLANKA HOŠKOVÁ
• Beseda a autorské čtení autorky románů pro ženy. Kapacita míst omezena,
nutnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 5. a 19. května od 17.00 do 21.00 hod – Čajovna Archa •
MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Pátek 6. května ve 20.00 hod – Klub Galerka • TY SYČÁCI • Live nová
deska Ty Ty Ty. Vstupné 130/150 Kč.
■ Sobota 7. května ve 20.00 hod – Coffemusicbar • ABSTARKT FUNK
SESSION • Taneční a poslechový večírek: house, breakbeat, liquid funk...
DJ’s Old-Vasha, Scratchy and Raketa. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 7. května ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • PAVEL KOLMAČKA
• Autorské čtení českého básníka a prozaika. Vstupné 60/80 Kč.
■ Středa 11. května v 19.00 hod. – Čajovna Archa • DOMORODÁ
AUSTRÁLIE: CESTA DO ČASŮ SNĚNÍ • Cestopisná projekce Aleše
„Aldamana“ Fuchse s hraním na didjeridoo. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 12. května v 18.00 hod. – Čajovna Archa • FRANTIŠEK
PALACKÝ • Přednáška Daniela Hermana s projekcí. Vstupné 30/40 Kč.

Novojičínský zpravodaj

■ Pátek 13. května ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & JANICE
HARRINGTON (USA) • Koncert lady jazzu, blues a gospelu. Vstupné
150/180 Kč.
■ Sobota 14. května v 15.00 hod – Čajovna Archa • MÖLKKY • Turnaj
v nové outdoorové hře – uskuteční se za každého (i velmi severského) počasí.
■ Sobota 21. května ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • KRISTÝNA LIŠTIAKOVÁ A BAND • Koncert písničkářky z Ostravy s kapelou (pop-folkworldmusic). Vstupné 60/80 Kč.
■ Čtvrtek 26. května v 18.00 hod – Čajovna Archa • #CHICAGOGIRL
• Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět s následnou besedou. Devatenáctiletá Ala a Basatneh z Chicaga prostřednictvím svého notebooku organizuje revoluci v Sýrii. 74 min.
■ Sobota 28. května – Čajovna Archa • ČAJOVÝ LET DO OKOLÍ LÁZNÍ
JESENÍK • Sraz v 6.20 hod. na AN, stanoviště č. 1. Cíl jízdy: Karlova Studánka a Jeseník. Poté pěší výlet. Hrníček s sebou. Návrat ve 21.44 hod.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 17. května v 17.00 hod. – Žerotínský zámek
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO
OBORU ZUŠ
■ Úterý 24. května v 17.00 hod. – Beskydské divadlo • ABSOLVENTSKÝ
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ
Více informací v programu Beskydského divadla.

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 pondělí 30. května – placená expozice klobouků Návštěvnického
centra • PALIČKOVANÁ KRAJKA • Z kurzu paličkování v Místku,
vedeného Jindřiškou Radvanskou.
■ Úterý 3. května – úterý 31. května – galerie Návštěvnického centra
OSTRAVA JINAK 2, NYTROVÁ 2 • Fotografie Stanislava Drozda • Vernisáž
3. května 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.
• Rozšířili jsme nabídku upomínkových předmětů pro naše nejmenší.
• V prodeji také 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

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na tradiční jarní poznávací cestu, tentokrát po osmnáctém
poledníku – Vsetín, Holešov a Bystřice pod Hostýnem – která se
uskuteční ve středu 18. května. Autobus odjede v 7.30 hodin
od budovy Čedoku. Závazné přihlášky lze podat a cenu zájezdu
ve výši 150 korun zaplatit vždy v pondělí a středu od 15.00 do
17.00 hodin v klubovně na Baště. Bližší informace o májové
merendě nebyly do uzávěrky tohoto čísla známé. Sledujte proto
vývěsky a webové stránky.
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Pozvánky
• Nechte si zdarma zkontrolovat znaménka
Bezplatné vyšetření pigmentových znamének nabídne Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna v pondělí 2. května od 12 do
17 hodin a v úterý 3. května od 8 do 15 hodin na Masarykově
náměstí. Odborní lékaři zjistí, zda některé znaménko na kůži dětských i dospělých pacientů nepředstavuje nebezpečí. Zároveň
doporučí, jak pokožku správně chránit před sluncem a jak rozpoznat první příznaky změny znamének při samovyšetření. Vyšetření
budou probíhat ve stanu s potřebným soukromím. Podstoupit je
mohou i klienti jiných zdravotních pojišťoven. Více informací na
www.spoluprotimelanomu.cz.
• Judaismus, křesťanství a islám
Srovnání tří monoteistických náboženství, která považují Jeruzalém
za své svaté město, se bude při přednášce s diskuzí věnovat Daniel
Haslinger, jenž se přes třicet let zabývá historií i současností Blízkého
východu. Přednáška se uskuteční v úterý 10. května v 18.00 hodin
v prostorách Gymnázia a Střední odborné školy na Palackého ulici
50. Vstupné bude dobrovolné.
• Zajímá vás budoucnost našeho kraje?
Je vám méně než třicet a občas se vám zdá, že „ti nahoře“ to
dělají úplně špatně? Přijďte jim poradit, jak to dělat lépe. Pojďte
společně snít, plánovat, mluvit o našich potřebách… Řekněte
jim to na setkání Quo vadis, Moravskoslezský kraji? ve středu
11. května v 16.00 hodin v coworkingovém centru Cowo Novo
na Palackého ulici 50. Vaše podněty si vyslechnou ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková, náměstek hejtmana Martin Síkora, ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha a místostarostka našeho města
Blanka Faluši. Vstup volný, občerstvení zajištěno. Více informací
na http://cowonovo.cz/?p=783.
• Jarmark bude květinový
Další Novojičínský jarmark, který proběhne ve čtvrtek 12. května
od 8.00 do 18.00 hodin na Masarykově náměstí, návštěvníkům nabídne
především květiny hrnkové, řezané, sadbu květin a květinové dekorace,
skalničky a proutěné zboží. V prodeji budou také masné a uzenářské
výrobky, sýry, koření, bylinky, domácí pečivo a perníčky, trdelník, med
a oříšky, suvenýry z keramiky, dřeva a bižuterie. V 15.00 hodin se představí energické trio mladých multiinstrumentalistů s názvem Tři ve při.
• Májový koncert s dixielandem
Pěvecký sbor Ondráš a jeho host, dixielandová kapela Stanley’s Dixie Street Band, zvou všechny své příznivce na jarní koncert,
který se koná v pátek 13. května v 19.00 hodin v Beskydském
divadle. Zaznějí zde lidové písně z různých koutů světa i klasické
jazzové hity.
• Výlet do Večerníčkova pohádkového lesa
Do Večerníčkova pohádkového lesa se budou moci vypravit rodiny
s dětmi v sobotu 14. května. Výdej hracích kartiček proběhne
od 14.00 do 15.30 hodin. Start bude ve Svojsíkově aleji, cíl na Skalkách. Trasa je sjízdná i pro kočárky. Děti se cestou setkají s oblíbenými
pohádkovými postavičkami, v cíli bude připraven doprovodný program – malování na obličej, jízdy na poníkovi a opékání vlastních
špekáčků při kytaře. Vstupné bude 50 korun za dítě. Za nepříznivého
počasí se akce uskuteční v orlovně v Loučce. Více informací na
www.mozaikanj.cz.
• Křesťanská akademie zve na koncert a přednášku
Dvě akce pro veřejnost uspořádá Česká křesťanská akademie
v modlitebně evangelické církve v Janáčkových sadech. V neděli
15. května v 17.00 hodin si tady můžete poslechnout žalmy a svatodušní písně v podání folkrockové skupiny Oboroh a ve středu
18. května v 18.00 hodin přednášku profesora Martina C. Putny na
téma Křesťanství v dnešní společnosti. Vstupné na obě akce bude
dobrovolné.
• Přijďte na setkání sběratelů!
Setkání sběratelů uspořádá ve středu 18. května od 15.00 do
17.00 hodin Klub důchodců na ulici Msgr. Šrámka 13. Příležitost
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nabídnout své přebytky nebo pořídit nové přírůstky do svých sbírek
budou mít například sběratelé známek, pohlednic a mincí. Vstup
bude volný.
• Patrioti MSK – inspirace a propojování
Také v Novém Jičíně žijí podnikaví a inspirativní lidé. Setkejte
se s některými z nich. Poslechněte si příběhy výrobce štramberských uší a živnostníka roku Ladislava Hezkého, zakladatelky
novojičínského cheerleadingu Petry Žákové a ředitele městské
policie Jiřího Kleina, který rozběhal NovýJičín. Nechte se inspirovat
pro své vlastní příběhy. Propojte se s dalšími lidmi při dobrém jídle
a pití na MiniGastro Festivalu, který bude součástí akce. První
regionální setkání Patrioti MSK proběhne ve čtvrtek 19. května
v 16.30 hodin v aule Střední odborné školy Educa. Více informací
na www.patriotimsk.cz.
• Putování městem plným pokladů
Dobrodružnou odpolední hru pro rodinné týmy s dětmi s názvem
Město plné pokladů uspořádá neformální sdružení Kostel Nový Jičín
v neděli 22. května. Sraz bude ve 14.00 hodin u informačního centra
na náměstí. Startovné činí 100 korun za tým. Přihlásit se lze do
15. května. Více informací na www.kostel-novyjicin.cz.
• Veletrh Novojičínska a Velký den dětí
Sedmnáctý Veletrh Novojičínska spojený s Velkým dětským dnem
se uskuteční v sobotu 28. května a v neděli 29. května, po oba
dny od 10.00 hodin na zimním stadionu a v prostorách fotbalového
stadionu v Novém Jičíně. Jedná se o výstavní akci s možností prodeje,
představení a nabídky služeb, zaměřenou na podporu podnikání. Velký dětský den proběhne v neděli 29. května rovněž od
10.00 hodin. Jsou připraveny soutěže pro děti všech věkových kategorií, vystoupení kroužků SVČ Fokus, zábavný a kulturní program,
divadlo pro děti a pouťové atrakce. Hlavními hvězdami budou novojičínské kapely – v sobotu metalová skupina Limetal a v neděli Light
and Love. Další informace o Velkém dětském dni v programu SVČ
Fokus na straně 11.
• Děti představí písničky Milana Raichla
Hudební pásmo s názvem Zpíváme písničky Milana Raichla si
můžete poslechnout v úterý 31. května v 15.30 hodin na Masarykově
náměstí. Účinkovat budou děti z novojičínských mateřských škol
a přípravných oddělení Rarášek a Kulihrášek. V 16.15 hodin bude
následovat zumba s Vendy.

Sport
Zisky a ztráta stolního tenisu
Miroslav Mikula
Stolní tenisté TJ Nový Jičín ukončili soutěže družstev i jednotlivců
a ohlížejí se za sezonou. Druholigový tým obhájil šesté místo, družstvo „B“ skončilo třetí v krajské soutěži druhé třídy a „céčko“ se
stalo okresním přeborníkem, obdobně jako tým „D“ v okresním
přeboru druhé třídy.
Dařilo se také jednotlivcům. Kamil Knybel a Jan Valošek jsou
krajskými šampiony ve čtyřhře, Knybel s Tomášem Kratochvílem
navíc obsadili třetí až čtvrté místo ve dvouhrách, stejně jako Jana
Ščibrániová. Všichni si vybojovali nominaci na mistrovství republiky
v Jablonci nad Nisou, kde ale nedosáhli výrazných úspěchů.
Okresním přeborníkem je Knybel, k tomu přidal stejný titul i ve
čtyřhře s Martinem Vinckem. Třetí byli Roman Kratochvíl s Jaromírem Havrlantem. Ve smíšené čtyřhře Vladimír Šimíček s Janou
Ščibrániovou obsadili druhou a Tomáš Janíček s Magdou Ščibrániovou třetí příčku. Mezi mládeži si nejlépe vedla Magda Ščibrániová, jež v nejmladší kategorii vybojovala třetí místo.
Stínem závěru letošní sezony bylo nečekané úmrtí dlouholetého
člena oddílu, rozhodčího České asociace stolního tenisu Pavla
Rajnocha. Čest jeho památce.
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Spedos s. r. o. hledá nové pracovníky na pozice

MONTÉR-ELEKTRO a MONTÉR ZÁMEČNÍK
Pracovní náplň:
■ montáž dveřních a vratových zařízení vyráběných naší firmou
■ práce v týmu zkušených montážních pracovníků
■ denní služební cesty po celé ČR
Požadujeme:
■ SOU / SŠ elektro + podmínkou je elektro vyhláška 50/78 Sb min
§ 6 – pouze u elektro montéra
■ SOU / SŠ strojírenský obor – u montéra zámečníka
■ ŘP sk. B – aktivní řidič
■ ochota k častým služebním cestám po celé ČR
■ manuální zručnost
■ samostatnost, spolehlivost, profesionální vystupování
■ praxe s montáží technických celků výhodou
Nabízíme:
■ zajímavé platové podmínky
■ 2 dny dovolené navíc
■ 3 dny zdravotního volna
■ příspěvek na stravování
■ zvýhodněné volání T-mobile pro rodinné příslušníky
■ penzijní připojištění
■ firemní akce
■ zázemí české společnosti s 25 letou tradicí
Kontaktní adresa:
SPEDOS s. r. o., Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: fuksova@spedos.cz, www.spedos.cz
tel.: +420 571 759 243, mobil: 605 201 625
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Kavárna a Penzion U Dubu
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín

Zveme vás
k návštěvě
naší nekuřácké
kavárny
Pro tento penzion – kavárnu hledáme servírku/recepční.

Tel.: +420 773 134 987 www.penzion-udubu.cz
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Laguna má světový rekord!
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy
Nový světový rekord vytvořil při soutěži Světového poháru v italském Lignanu ploutvař Jakub Jarolím z novojičínské Laguny. V závodu na sto metrů kraul se dvěma ploutvemi dosáhl času 42,31 vteřiny.
Členové oddílu z finančních důvodů nastoupili do Světového poháru
později. Z Lignana přivezli dvanáct a z francouzského Aix en Provence
osm cenných kovů. V celkovém pořadí klubů skončila Laguna po
čtvrtých příčkách mužů a juniorek celkově třetí. Tím ovšem starty
našich ploutvařů ve Světovém poháru končí. Daleká kolumbijská Cartagena či turecký Istanbul jsou pro ně finančně nedosažitelné. Nyní
mohou jen očekávat nominace do podzimního finále v ruském Tomsku.
Domácí závodní sezonu Laguna tradičně zahájila účastí na republikovém šampionátu družstev v Olomouci. Muži ve dvoudenní soutěži vydobyli desátý mistrovský titul v řadě, když suverénně vyhráli
dvanáct ze čtrnácti disciplín. Ženy doplavaly na bronzové pozici.
Světový rekordman Jakub Jarolím se opět předvedl jako výrazná
osobnost. Zvítězil při všech svých startech a získal ocenění za nejkvalitnější vytrvalecký výkon akce. Domácí soutěže pokračují Modrým
mítinkem, který se uskuteční 14. a 15. května v Novém Jičíně.

Což takhle dát si discgolf?

Setkání s házenkářským světem

Žáci a žačky házenkářského oddílu reprezentovali naše město
na mezinárodním turnaji, který proběhl na konci března v Praze.
Největšího halového turnaje na světě se zúčastnilo přes pět set
družstev s více než osmi tisíci hráči. Novojičínští házenkáři se
utkali s týmy z Dánska, Švédska, Chorvatska, Itálie, Maďarska,
Slovenska, Francie a Německa. Na medaile přes velkou snahu
nedosáhli, zato získali cenné zkušenosti do dalších zápasů i do
života. Druhým nejlepším střelcem v kategorii starších žáků se
stal náš Martin Hrachovec se třiapadesáti brankami. Více informací
o turnaji najdete na www.phc.cz.
Text Jakub Janíček, foto Petr Jaroň

Suchdolský nezmar opět bodoval
Jan Kopera

S pokračující discgolfovou sezonou přibývá hráčů na discgolfovém hřišti Bocheta. Během několika slunečných dnů se tady
objevila stovka hráčů. Polovina z nich se zúčastnila dvou ze čtyř
plánovaných turnajů Novojičínské discgolfové ligy. Zapojit se do
ní může kdokoliv, koho tento sport zaujal (více v pozvánce). Discgolfový klub Moravian Gators pořádá veřejné tréninky, které se
konají každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin, a také
speciální tréninky pro dívky a ženy – každou středu od 17.30 do
18.30 hodin v discgolfparku Bocheta. Tréninky vedou zkušení
trenéři.
Text a foto: Petra Javorková

Grand Prix mladých kuželkářů
Iva Volná, oddíl kuželek
Závěrečné, šesté kolo premiérového ročníku Grand Prix mládeže
v kuželkách se uskutečnilo desátého dubna ve zdejší kuželně. Pětadvacet nadějí tohoto sportu z celého Novojičínska, rozdělených do
tří věkových kategorií, poměřilo v seriálu své síly v disciplíně šedesát
hodů sdružených. Pořadatelům i divákům se odměnili profesionálním
přístupem, kvalitními výkony, vzájemným povzbuzováním a upřímnou
snahou o každou sraženou kuželku.
Z domácích hráčů si nejlépe vedl Vojtěch Gabriel, jenž ve skupině
od osmi do deseti let vybojoval v závěrečném kole i celkově třetí
místo. V kategorii od třinácti do patnácti let obsadil Martin Gabriel
v celkovém hodnocení třetí a Richard D´Agnolo čtvrtou příčku. Finálové kolo finančně podpořilo město Nový Jičín. Podrobné výsledky
všech kol najdete na http://kuzelkynj.cz/verejnost/turnaje.
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Nový český rekord v sólové jízdě na bruslích vytvořil ultramaratonec Karel Ligocki prvního dubna na zdejším zimním stadionu.
Traťový dělník ze Suchdolu nad Odrou tady za čtyřiadvacet hodin
ujel 2 560 kol o celkové délce 357,7 kilometru. Svůj nejlepší výkon
z loňského roku tak překonal o čtyři a půl kilometru. Platnost nového
rekordu potvrdil Michal Jurečka z agentury Dobrý den. Pro Karla
to je už šestnáctý zápis do České knihy rekordů a zároveň symbolický dárek k jeho letošním šedesátinám.

Tenisté ukončili zimní sezonu
Martina Vrbová
Tenisový turnaj starších žáků a žákyň proběhl na konci března
v Novém Jičíně. Ze svěřenců domácího oddílu se nejvíce dařilo
Honzovi Kusovi, který zvítězil ve dvouhře a společně s Lukášem
Vrbou vyhráli také čtyřhru. Do semifinále dvouhry se probojovali
také Oliver Kysilko, Lukáš Vrba a Tereza Sochová.
Závěrečnými zápasy čtyřiceti neregistrovaných hráčů na turnaji Olympia Cup skončila tenistům desátého dubna zimní část sezony. V jednotlivých kategoriích zvítězili Michal Polášek a Marek Žingor. V letní
sezoně opět připravujeme množství turnajů pro registrované i rekreační
hráče. Více informací na www.tenisolympia.cz a www.tenisnj.cz.

Sportovní pozvánka
• Pokračuje Novojičínská discgolfová liga
Třetí turnaj ze série Novojičínské discgolfové ligy se uskuteční
v neděli 15. května od 8.30 hodin na discgolfovém hřišti Bocheta.
Zváni jsou široká veřejnost, nováčci i začátečníci. Registrace běží
na www.discgolf.cz.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 62. kolo

1. místo: Martina Dvorská
Tak vysoký počet hodnotitelských bodů, jaký získal vítěz tohoto kola, zde byl naposledy před sedmnácti měsíci. O to těsnější byla bitva
o další místa. Ovlivnil to ještě jiný faktor, a sice nízký počet došlých soutěžních snímků. Jarní motivy zřejmě teprve přijdou na řadu.
1. místo suverénně získal snímek Martiny Dvorské, který ukazuje naše náměstí v mlžném hávu s prodírajícím se sluncem a prvním
přeletem holubího hejna.
2. místo patří Antonínu Vágnerovi, který nás zavádí na sice letitý, ale po obnově stále dobře sloužící historický stadion.
3. úspěšný snímek Blaženy Holzmannové nás přenesl na pravý břeh říčky Jičínky, kde za dosud neolistěnými stromy objevíme docela
romantický kout.
Pavel Wessely

2. místo: Antonín Vágner

3. místo: Blažena Holzmannová

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 19. května ve 12.00 hodin.
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