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Bývalá soudní síň ukrývala dílo Julia a Eduarda Veithových.
Více informací čtěte na straně 8.

Foto: Radek Polách a Pavel Wessely
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
naše město se dobře stará o své pamětihodnosti. Za aktivity v péči o památky
v roce 2014 jsme nedávno získali významné ocenění. Nový Jičín zvítězil v krajském
kole soutěže Historické město 2014.
Odborná komise se zajímala, jak město
pečuje o městskou památkovou rezervaci,
zejména hodnotila projekty obnovy zdejších nemovitých kulturních památek
v uvedeném období.
První etapa stavebních úprav Hotelu Praha, opravy kulturních památek i jiných vlastníků, celkové úpravy veřejných ploch a také společenský
život ve městě spolu s vybudováním expozice generála Laudona
v domě, ve kterém vojevůdce zemřel, přinesly Novému Jičínu odměnu
sto tisíc korun a postup do celostátního kola. Věříme, že jsme našimi
aktivitami přesvědčili i celostátní komisi a že se nám podaří napodobit
úspěch z roku 2001, kdy se Nový Jičín stal celorepublikovým vítězem
soutěže Historické město. Výše uvedenou odměnu využijeme na další
rekonstrukci Hotelu Praha.
Další dotační peníze se nám podařilo získat na ministerstvu kultury.
Také letos tam uspěl projekt regenerace městské památkové rezervace,
na který jsme obdrželi 845 tisíc korun. Z toho dvě stě tisíc věnujeme
na obnovu kazatelny v kostele Nanebevzetí Panny Marie a zbytek opět
Hotelu Praha. Na stavební úpravy hotelu je určena i dotace Moravskoslezského kraje ve výši 350 tisíc korun. Stejnou sumu dodá město
ze svého rozpočtu. Za tyto peníze necháme obnovit okenní výplně
a repasovat vitráže. Z dotace ministerstva kultury a podílu města ve
výši 1,3 milionu korun proběhne rekonstrukce schodiště, zábradlí,
podlah jídelny, renovace jejího interiéru a podle finančních možností
i oprava části fasády.
Nový Jičín nyní soutěží také o nejlepší Památku roku 2014, kterou
vyhlašuje ministerstvo kultury. Tady jsme představili loňskou realizaci
rekonstrukce vily Huga Hückela, ve které sídlí Mateřská škola Sady.
Budova dostala novou střechu a v podkroví vzniklo nové oddělení pro
patnáct dětí. Náklady na rekonstrukci přesáhly 8,5 milionu korun.
Všechny tyto úspěšné projekty připravily pracovnice odboru školství,
kultury a sportu městského úřadu v čele s vedoucí Oldřiškou Navrátilovou. Za to jim patří velký dík.
Vážení spoluobčané, jedinými kulturními památkami ve městě, které
nejsou v dobrém, ale spíše žalostném stavu, jsou dvě Hückelovy vily.
Ta třetí, výše zmiňovaná, je ve vynikající kondici. V dobrém stavu je
i čtvrtá, kterou vlastní Moravskoslezský kraj. Celý soubor čtyř vil jsme
přihlásili k zařazení mezi národní kulturní památky, abychom měli
v budoucnu větší možnosti získat peníze na jejich rekonstrukce. Výsledek řízení na ministerstvu kultury zatím neznáme. Tímto krokem samozřejmě sledujeme budoucí odkup zbývajících dvou vil. A i když zatím
nejsou majetkem města, mohu říci, že již probíhají jednání o jejich
dalším využití.
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Šestá schůze Rady města Nový Jičín dne 25. února 2015:
Radní ocenili Ilonu Majorošovou jako nejlepšího zaměstnance
městské policie za uplynulý rok. Zároveň vzali na vědomí zprávu
o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2014 a schválili nominace
na ocenění nejúspěšnějších sportovců, kolektivů a trenérů za loňský
rok. Schválili termín letošní městské slavnosti, která se uskuteční
4. a 5. září. Hlavním tématem bude 70. výročí konce druhé světové
války. Radní doporučili zastupitelům schválit dotaci římskokatolické
farnosti ve výši 500 tisíc korun na obnovu oltářů v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Vzali na vědomí vyhodnocení loňského vánočního jarmarku a zprávu o stavu podnikání a souhlasili s realizací kampaně
Do práce na kole. Schválili cenu za tepelnou energii ve výši
598,50 Kč/GJ v souladu se smlouvou s dodavatelem – společností
Veolia Energie ČR (dříve Dalkia ČR) ze 4. října 2006. Hanu Vaňkovou
jmenovali novou vedoucí bytového odboru.
Druhé zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne
5. března 2015:
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci za
rok 2014. Schválili finanční podíl města ve výši 1,3 milionu korun
k dotaci ministerstva kultury a podíl ve výši 700 tisíc korun k dotaci
Moravskoslezského kraje, obojí na obnovu Hotelu Praha. Schválili
500 tisíc korun jako dotaci římskokatolické farnosti na obnovu
oltářů v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zastupitelstvo města
schválilo rozdělení příjmů z loterií za poslední čtvrtletí roku 2014.
Mezi sportovní kluby a organizace a SVČ Fokus rozdělilo
2 978 212,27 koruny. Neschválilo prominutí smluvní pokuty stavební firmě, která nedodržela termín realizace prací na energetických úsporách Základní školy Jubilejní 3. Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje schválilo příspěvek
na činnost ve výši 1 514 782 koruny. Schválilo podání žádosti
Nového Jičína o členství v Národní síti Zdravých měst ČR a nové
členy osadních výborů v Bludovicích a Loučce.

Návštěva velvyslance Izraele
Marie Machová, tisková mluvčí
Izraelský velvyslanec Gary Koren v doprovodu poslankyně Dany
Váhalové navštívil šestnáctého března naše město. Na radnici jej
přivítali místostarostové Blanka Faluši a Pavel Rozbroj. Společně si
prohlédli náměstí, židovskou synagogu, expozici výroby klobouků
v Návštěvnickém centru a továrnu Tonak.
„S naším hostem jsme probírali možnosti společného projektu
přeměny židovské synagogy na kulturní centrum s trvalou výstavní
expozicí. Budova z roku 1908 si zaslouží rekonstrukci a důstojné
využití,“ uvedla místostarostka. Židovská modlitebna sloužila původnímu účelu jen třicet let. Od mnichovského diktátu se měnilo její
využití i majitelé. Nyní jsou zde uloženy písemnosti okresního archivu.

Oslavy výročí konce války
Iva Pollaková, odbor školství, kultury a sportu
Oslavy sedmdesátého výročí ukončení druhé světové války se
v našem městě uskuteční v úterý 5. května. Jejich program bude
následující:
10.00–12.00 hod. – program pro školy a veřejnost – Masarykovo
náměstí
14.00 hod. – pietní akt u pomníku Obětem válek – městský hřbitov
14.20 hod. – pietní akt u pomníku Obětem válek – místní část
Žilina
17.00 hod. – vernisáž výstavy Za svobodu (1938–1945) – Muzeum
Novojičínska (výstava potrvá do 23. srpna 2015)
19.00 hod. – Slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc
k 70. výročí osvobození – Beskydské divadlo.
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Izraelský velvyslanec Gary Koren (druhý zprava) si prohlédl také náměstí.
Foto: Marie Machková
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Do práce na kole. Přidáte se?
Bohumil Pobořil, cyklokoordinátor města
Lidé v Česku se letos v květnu popáté rozjedou Do práce na kole.
Do stejnojmenné soutěžní kampaně se poprvé zapojí i naše město.
Smyslem akce je ukázat, že cesta na kole do zaměstnání nemusí
znamenat čekání v kolonách aut a že šlapáním do pedálů si lze
vylepšit nejen fyzickou kondici, ale i náladu.
Do soutěže se mohou přihlásit dvou- až pětičlenné týmy tvořené
lidmi, kteří dojíždějí do zaměstnání do Nového Jičína a blízkého
okolí. Na účastníky čekají motivační akce a na ty nejzdatnější zajímavé
ceny. Soutěžit se bude v kategoriích pravidelnost, kreativita (bikechic) a cykloopatření. Firmy, poskytující zaměstnancům zázemí pro
cyklisty, se utkají o titul Cyklozaměstnavatel roku.
Zaregistrovat se můžete na www.dopracenakole.net, informace
najdete také na www.novy-jicin.cz a na facebooku cyklostezky
Koleje. První společná akce cyklistů se uskuteční v pátek 25. dubna
– bude to Jarní jízda na loni otevřené cyklostezce z Nového Jičína
do Hostašovic.

Očkování psů proti vzteklině
Naděžda Davidová, odbor životního prostředí
Letošní očkování psů proti vzteklině proběhne v Novém Jičíně
v těchto termínech a místech:
Pátek 10. dubna: 15.30–16.00 hod. (Nábřežní – parčík),
16.15–16.45 hod. (Fibichovo náměstí), 17.00–17.15 hod. (sídliště
Máj – před prodejnou Hruška), 17.15–17.30 hod. (křižovatka
Dlouhé a Palackého – stánek s pečivem)
Pondělí 20. dubna: 15.30–16.00 hod. (Loučka – před restaurací
Koruna), 16.00–16.30 hod. (U chovatelů)
Úterý 21. dubna: 17.00–17.15 hod. (Kojetín – u obchodu)
Čtvrtek 30. dubna: 16.00–17.00 hod. (Žilina – U Mola),
17.15–17.45 hod. (Bludovice – zastávka u čerpací stanice)
Pátek 15. května: 16.00–16.30 hod. (Straník – u stadionu),
16.35–17.00 hod. (Straník – u hasičské zbrojnice)

Podpořte sběr elektrozařízení
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín, Středisko volného času Fokus a Technické
služby města pořádají soutěž pro děti základních škol s názvem
Velká ekosoutěž 2015. Žáci místních škol se utkají v jedinečné
soutěži o hodnotné ceny tím, že nefunkční elektrospotřebiče přinesou do své školy.
Soutěž o nejlepší školu mohou podpořit i veřejnost a firmy. Do
středy 13. května lze v separačních dvorech na Propojovací ulici
a Palackého třídě bezúplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení.
Seznam odebíraných druhů a další informace poskytne zdejší
obsluha. Body budou připsány na konto školy podle přání toho,
kdo elektrospotřebič předá. Vyřazené elektrospotřebiče může
veřejnost odevzdávat rovněž na oslavě Dne Země, která se uskuteční ve středu 22. dubna na Masarykově náměstí. Body opět
získá žák, kterého si občan zvolí.

Veletrh Novojičínska se blíží
Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Zveme vystavovatele na XVI. Veletrh Novojičínska, který
se uskuteční 23. a 24. května na zdejším zimním stadionu. Přihlášky na tuto výstavní akci spojenou s prodejem, nabídkou služeb a představením nových aktivit lze podávat do pátku
17. dubna na Městský úřad Nový Jičín – Obecní živnostenský
úřad. Výstavní plochu budeme poskytovat bezplatně. Bližší informace podají Pavlína Hastíková, telefon 556 768 311, a Stanislav
Bartoň, telefony 556 768 252 a 605 253 883. Přihlášku a podrobnosti najdete také na www.novyjicin.cz.
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Jak předejít riziku požárů
Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje
Přicházející jaro bývá z pohledu hasičů obdobím zvýšeného
počtu zásahů u požárů, způsobených lidskou neopatrností
při úklidu na zahrádce, odstraňování staré trávy na loukách
a v okolí rodinných domů. Nabízíme několik rad, jak tomuto
riziku a nepříjemným důsledkům předejít:
• dodržujte absolutní zákaz plošného vypalování trávy! Za
jeho porušení hrozí pokuta až 25 tisíc korun.
• dřevní odpad a listí palte pouze na ohništi, bezpečně ohraničeném třeba kameny. Poblíž ohniště je vhodné mít připravenu konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku.
Neodcházejte od dostatečně neuhašeného ohniště! Pálení
neprovádějte v době, kdy fouká vítr a hrozí rozšíření ohně
do okolí – ani pokud ohniště bude pod neustálým dohledem.
• při pálení odpadu postupujte v souladu se zákony o ovzduší,
o lesích, o odpadech a s obecními vyhláškami.
• pálení klestí a jiných hořlavých látek na volném prostranství
předem nahlaste Integrovanému bezpečnostnímu centru
v Ostravě na telefonní čísla 950 739 844 nebo 150, případně
elektronickým formulářem, který najdete na www.hzsmsk.cz
pod názvem Pálení klestí. Při porušení této povinnosti hrozí
právnické nebo podnikající fyzické osobě pokuta až 500
tisíc korun.
• po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště.
• věnujte pozornost tomu, jak a s čím si venku hrají vaše děti.
Vznik požáru způsobeného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až 25 tisíc korun.

Pomozte najít sýčka obecného!
Novojičínský zpravodaj
Ochránci přírody z Nového Jičína a Záchranná stanice v Bartošovicích žádají veřejnost o spolupráci na projektu Monitoring
sýčka obecného na Moravě. Pokud znáte místo výskytu této nádherné sovičky nebo si myslíte, že se o ni může jednat, sdělte tuto
informaci na e-mail orel@csopnj.cz nebo zavolejte na telefon
602 540 037.
Sýček obecný je malá sova, patřící mezi silně ohrožené a přísně
chráněné druhy naší fauny. Dorůstá velikosti okolo dvaceti centimetrů, má širokou, zploštělou hlavu a krátký ocas. Při vyrušení
se často střídavě natáhne do výšky a vzápětí přitiskne k podkladu.
Létá v obloucích, většinou nízko nad zemí. Za letu rychle třepetá
křídly a chvílemi krátce plachtí. Jeho populace se za posledních
několik desítek let snížila o devadesát procent.
Bližší informace o sýčkovi obecném, včetně jeho typických hlasových projevů, najdete na www.sycekobecny.cz.

Malé jubileum na Jubilejní
Miroslava Borošová, učitelka
Letos už podesáté se v Základní škole Jubilejní 3 otevřely třídy
pro budoucí školáky v přípravném kurzu nazvaném Předškoláček.
Učitelé především prvního stupně připravili činnosti, při kterých
si děti mohly ověřit, zda umějí správně držet psací náčiní, počítat,
poznávat geometrické tvary, vystřihovat, dodržovat rytmus nebo
zvládnout překážkovou dráhu v tělocvičně.
Rodiče mohli po tři odpoledne sledovat, jak se jejich potomci
snaží, hlásí, odpovídají a spolupracují s dalšími vrstevníky. Škola
pro všechny uspořádá ještě jedno setkání – v úterý 2. června
v 16.00 hodin budeme rodiče očekávat na informativní schůzce.
Po celou dobu bude pro děti připraven program ve školní družině.
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Strážníci a bezpečnost chodců
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Netradiční plavecký výcvik

Přechodům pro chodce věnují strážníci zvýšenou pozornost.
Foto: archiv městské policie

Od počátku roku srazila auta na přechodech v našem městě již
tři chodce různého věku. Ochrana života a zdraví osob představuje
důležitou část práce strážníků. Městská policie proto určila nejvíce
rizikové přestupky, jimiž se bude přednostně zabývat.
Patří mezi ně dodržování zákazu zastavení a stání ve vzdálenosti
kratší než pět metrů před přechodem, stání v křižovatce i přestupky
chodců, pokud přecházejí mimo přechod vzdálený méně než padesát
metrů.
Další opatření spočívá ve spolupráci s Policií ČR, například při
jednorázových dopravních akcích ve městě. Mimo to budou strážníci
pořádat besedy ve školách s důrazem na bezpečné přecházení
silnice a pohyb po komunikacích a budou se věnovat osvětě na
webových stránkách a sociálních sítích.
Doprava ve městě houstne, a proto je nutné, aby se chodci, řidiči
i cyklisté začali více vzájemně respektovat a společně tak docílili
většího bezpečí pro všechny účastníky provozu.

Čtvrťáci v jarní dílničce

Třebaže podle kalendáře ještě panovala zima a počasí nebylo
právě přívětivé, žáci 4. C ze Základní školy Tyršova se v projektových hodinách připravovali na příchod jara. Ze zbytkových materiálů, které by jinak v domácnostech skončily v koši, si holky a kluci
vyrobili jarní dekorace. Například z lahví od nápojů vznikl květináč
s papírovými květinami, ze staré ponožky zajíček a z ruliček ozdobné květy. Dětem šla práce hezky od ruky a výsledkem jejich snažení
byly zdařilé výrobky.
Text a foto: Kateřina Ondřejíková
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Netradiční výcvik, který byl součástí tělesné výchovy, uspořádala
Základní škola Tyršova pro žáky šestých ročníků. Děvčata a chlapci
si ve dvou lekcích v plaveckém bazénu osvojili základní teoretické
znalosti a praktické dovednosti při poskytování první pomoci
tonoucímu. Vyzkoušeli si, jaké to je plavat v oblečení, a poznali
zásady resuscitace. Výuky se zúčastnily také děti, které ze zdravotních důvodů nesmějí do vody. Tito žáci pracovali na stanovištích
na souši. Obdobné kurzy jsou velmi užitečné, protože se s jejich
pomocí naučí zachránit lidský život.
Text a foto: Milan Konečný a Roman Benčák

Dětský karneval ve Straníku

Maškarní ples pro děti se uskutečnil sedmého března v areálu
TJ Sokol Straník. Více než dvouhodinový kulturní program pro ně
připravil Prcek Pepino. Děti si vyzkoušely zábavné soutěže, zatancovaly si s rodiči a na závěr dostaly tvarovací balonek. Součástí
maškarního plesu byla přehlídka krásných a nápaditých masek.
Sobotní odpoledne si užilo přes šedesát dětí s rodiči i prarodiči.
Více informace najdete na www.straniknj.cz.
Text: Kateřina Redlová, foto: Marek Nižnanský
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Předškoláci jako zdravotníci

Pořádali zkoušky z angličtiny
Alexandra Habdasová, učitelka
Osmnáct žáků Základní školy Komenského 66 a dva zájemci z Karviné se v novojičínské škole sedmého března podrobilo mezinárodním
zkouškám z anglického jazyka v úrovních KET a PET for Schools.
Komenského 66 je partnerem British Council, dlouhodobě se věnuje
nadaným žákům a podporuje je při skládání těchto zkoušek. Děti se
na ně připravují zdarma v odpoledních kroužcích, kde se zdokonalují
v poslechu a čtení s porozuměním, psaní a zejména v konverzaci.
Přestože zkoušky jsou poměrně náročné, žáci neztráceli optimismus a nadšení. Když dokončili všechny testy, zástupci British Council
je pečlivě zapečetili a odeslali. Teď zbývá jen čekat do jednadvacátého
dubna na výsledky z Cambridge. Šesťáky a sedmáky čekají nižší
zkoušky druhého května. Úspěšní žáci získají mezinárodní certifikát.

Řemeslo má zlaté dno
Marie Machková, tisková mluvčí

Děti z Mateřské školy Máj navštívily Mendelovu střední zdravotní
školu. Studentky zdejšího zdravotnického oboru pro ně připravily
zábavný výukový program. Předškoláci rozdělení do tří skupin
postupně prošli stanoviště, kde si mohli vyzkoušet zdravotnické
přístroje a naučit se telefonovat záchranné službě. Budoucí sestřičky jim ukázaly, jak si správně čistit zoubky a řekly jim mnoho dalších
zajímavých informací. Na závěr čekalo malé zdravotní absolventy
sladké pohoštění a diplom s dárečkem. Na snímku předškoláci
v roli pacientů a zdravotníků.
Text: Pavla Nohavicová, foto: Jarmila Šimurdová

Tradiční přehlídka technických profesí Řemeslo má zlaté dno
se uskuteční 15. a 16. dubna, vždy od 9.00 do 16.00 hodin,
ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU na Husově ulici 1302
v Kopřivnici. Bude zaměřena na profese strojírenského, stavebního a elektro oboru, kterých je v našem okrese nedostatek.
Na přehlídce určené žákům osmých tříd a výchovným poradcům, ale i rodičům žáků a veřejnosti, se představí významné
firmy, v nichž mohou absolventi technických oborů v budoucnu
najít uplatnění. Pro žáky osmých tříd ze škol novojičínského
regionu bude zajištěna bezplatná doprava. Naše město na ni
přispělo pět tisíc korun.
Bližší informace poskytne Petr Rešl, telefony 556 879 147
a 774 700 715, e-mail resl@voskop.cz.

Jarní očista Palackého potoka
Ondřej Syrovátka

Pro děti a rodiče je Mozaika

Kampaň Ukliďme Česko zamíří i k Palackého potoku.
Foto: Ondřeje Syrovátka

Rodinné centrum Mozaika zahájilo na konci února provoz na
Hoblíkově ulici 34, kde předtím působilo Mami-rodinné centrum.
U příležitosti otevření tady pro návštěvníky připravili kouzelnou
prohlídku, při níž děti plnily úkoly s vodníkem, klaunem a kouzelnicí.
Děti se starostou Jaroslavem Dvořákem, který se přišel také podívat, poté zpečetily svou přítomnost otiskem prstů do kroniky.
Více o činnosti rodinného centra Mozaika se dozvíte na
Text a foto: Zuzana Rosová
www.mozaikanj.cz.
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Přijďte v sobotu 18. dubna oslavit Den Země tradičním jarním
úklidem, který letos bude součástí celostátní kampaně Ukliďme
Česko. Odpadky, pneumatiky a jiná překvapení na nás čekají okolo
malebného Palackého potoka, který se line pod strání poblíž nové
stezky ze Skalek na Čerťák a mezi Bludovicemi a Novým Jičínem
se vlévá do Zrzávky. Nebojte se vzít s sebou i své děti. Jakmile
jednou posbírají pár odpadků, pravděpodobně je později nebudou
svévolně odhazovat. Po celé trase kolem potoka je vyšlapaná stezka.
Sraz je v 9.05 hodin u odbočky na pěší stezku z Čerťáku na Skalky,
u značky Zákaz vjezdu. K přesunu na místo lze využít linku městské
hromadné dopravy číslo 4, s odjezdem v 8.45 hodin z autobusového
nádraží na zastávku Rozcestí, Čerťák. Akce potrvá přibližně do 11.00
hodin. Pytle na odpad i rukavice zajistíme, každý účastník navíc
dostane malý dárek. Další informace najdete na http://zeleninj.cz/.
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Sbor má desáté zlaté pásmo
Andrea Dostálová
Středoškolský smíšený sbor Puellae et Pueri letos slaví deset let
svého trvání. Oslavovat začal velmi stylově: v únoru přivezl z mezinárodní soutěže Canti veris Praga své desáté zlaté pásmo.
V dubnu připravuje dvě akce – výstavu fotografií (více v programu
Návštěvnického centra na straně 12) a v pátek 24. dubna jubilejní
koncert v Beskydském divadle. Puellae et Pueri na něm přivítají vynikající partnerský sbor z německého Altensteigu.
Do konce června pak mají sboristé jediné přání – aby odborná
porota Mezinárodního festivalu duchovní hudby v řecké Preveze
vybrala z mnoha přihlášených těles právě Puellae et Pueri, aby tam
počátkem července mohlo reprezentovat Nový Jičín. Už jenom nominace na tuto soutěž by byla krásným dárkem ke kulatinám.

Puellae et Pueri získali na mezinárodní soutěži v Praze jubilejní zlaté pásmo.
Foto: Marek Havel

Jarka Kiralová, Jarka Pustějovská a jejich pomocníci sklidili opět
velký úspěch. O dobrou náladu se postaral Slávek Kácal z Klubu
českých turistů Lokomotiva Frýdek-Místek, který se svou kytarou
rozezpíval celou chalupu. Už teď se všichni těšíme, že se na Skurečené znovu setkáme příští rok.

Studenti poznávali sídla Unie
Martin Jakůbek, ředitel SVČ Fokus
Sídla Evropské unie navštívilo v polovině března bezmála padesát
studentů základních a středních škol z Nového Jičína, Hodslavic,
Ostravy a Svitav. Naše město tam vyslalo členy zastupitelstva dětí
a mládeže, finalistky soutěže Dívka roku Nového Jičína a studenty
gymnázia. Pobytová exkurze se uskutečnila na pozvání europoslankyně Kateřiny Konečné ve spolupráci se Střediskem volného
času Fokus.
Během šesti dnů jsme navštívili čtyři země Evropské unie. Součástí
programu byla prohlídka sídla Rady Evropy ve Štrasburku a Evropského parlamentu v Bruselu, kde jsme se na přednášce a besedě
setkali s naší europoslankyní. Kromě oficiálních akcí jsme poznali
mnoho historických míst. Ve Francii jsme si prohlédli starou část
Štrasburku, v Lucemburku areál evropských institucí na Kirchbergu,
v Belgii překrásná města Antverpy, Bruggy, Gent a Lovaň. Studentům
se líbila multimediální prohlídka Parlamentária, park miniatur MiniEuropa nebo Atomium, symbol výstavy Expo.
Pobytový program byl náročný, ale velmi zajímavý. Mohli jsme se
na místě seznámit s činností institucí Evropské unie a zároveň poznat
mentalitu občanů členských zemí a především kulturu a historii
navštívených měst. Své poznatky studenti jistě zúročí při studiu
i v běžném životě. Děkuji za spolupráci všem ředitelům škol, radě
města a především europoslankyni Kateřině Konečné.

Turisté pořádali zimní sraz
Martina Fiedlerová, předsedkyně
Šestačtyřicátý zimní sraz uspořádali novojičínští turisté jednadvacátého února na Skurečené. A měli se co ohánět. Přišlo sem bezmála
sto čtyřicet turistů z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Letos
poprvé mezi nimi byly i děti z našeho turistického oddílu mládeže
Ještěrky. Každý účastník dostal pamětní list a speciální razítko.
Vypraveny byly dva autobusy. Vyznavači běžek tradičně vystoupili
na Ráztoce a vydali se na cestu z Pusteven na Martiňák a Skurečenou.
Pěší turisté dojeli autobusem na Podolánky, kde si mohli vybrat ze
dvou tras. Delší a náročnější vedla oklikou přes Kociánku, Mečovou
a Martiňák. Kdo se na ni vydal, bořil se ve sněhových závějích.
Počasí ale účastníkům přálo a všichni se sešli bez úrazu na chatě.
V kuchyni na vyhladovělé turisty čekaly tradiční pochoutky. Kuchařky

Exkurze do sídel Evropské unie byla pro studenty zajímavou zkušeností.
Foto: Martin Jakůbek

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy
a příznivce v sobotu 25. dubna
na Otvírání studánek neboli na
Cestu za tuctem studánek na modré trase Puntíkem. Společně
vyrazíme v 11.15 hodin od autobusové zastávky v Novém Jičíně-Žilině – U partyzána. Podle tradice bude připravena zálesácká
svačina s možným zakončením cesty u restaurace Na Prachárně.
Lze rovněž 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 čtvrtek 30. dubna v 16.30 hodin
uskuteční přednáška Iva Bartečka Minulost a současnost jezera
Titicaca (Peru, Bolívie). V 18.00 hodin na ni naváže tradiční aprílová
taškařice Naše milé čarodějnice. Vítány budou nestandardní
úbor a šprýmovná nálada.
Chata Skurečená – cíl (nejen) zimního setkání turistů.
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Muzeum získalo nové dary
Radek Polách, Jaroslav Zezulčík
V pětadevadesáti letech zemřela loni v Rakousku poslední
členka rodu Schindler von Kunewald, jež v letech 1828–1870
vlastnila zámek v Kuníně, který je nyní pobočkou Muzea Novojičínska. Od zesnulé šlechtičny zámek získal první část dědictví
– obrazy majitelů a vedutu kunínského zámku z poloviny devatenáctého století.
Současně pracovníci muzea zdokumentovali v biskupství
v rakouském Gurku původní zámecké sbírky a obsáhlý fotografický fond dokumentující život rodiny Schindler von Kunewald.
Celkem dva tisíce scanů a fotografií přivezli do České republiky,
kde je čeká další zpracování a zhodnocení.

Mezi jinými se jedná o čestné občanství, které Nový Jičín
v roce 1860 udělil Friedrichu Emilu Schindlerovi von Kunewald.
Tato nádherná listina je zároveň nejstarším dosud známým
dokladem čestného občanství našeho města. Obsahuje také
symbol našeho města – polozavinutou střelu pánů z Kravař, erb
rodu Schindler von Kunewald a hlavně dosud neznámou kolorovanou vedutu města z poloviny devatenáctého století. Veduta
vychází z původní grafiky uplatněné při vydání první historické
publikace o Novém Jičíně z roku 1854, jejímž autorem byl
Dr. Josef Beck.
Dědictví je cenné také bohatými fotografickými alby, jež zachycují nejen rodinné příslušníky, ale i osobnosti, které se pohybovaly
v novojičínském regionu. Patří sem také unikátní pohledy do
zámeckého parku, fotografie služebnictva, ale i další záběry
z pobytu v Korutanech, kam se rodina původem z Kravařska
odstěhovala v devatenáctém století.
Další část dědictví, kterou Judith-Marie Schindler von Kunewald
odkázala korutanskému biskupství v Gurku, bude předmětem
budoucích jednání. Rakouská strana vyjádřila ochotu na převodu
části dědictví do České republiky se aktivně podílet.
Poděkování patří i krajanům Eberhardu Kraigherovi a Renate
Scholdan, dětem novojičínského malíře Otta Kraigher-Mlčocha,
kteří se v této záležitosti od roku 2002 angažovali a významnou
měrou pomohli novojičínskému muzeu a zámku Kunín k navrácení
původních historických sbírek.

Friedrich Emil Schindler von Kunewald (1809–1867).

Veduta Nového Jičína na listině čestného občanství z roku 1860.
Foto: Radek Polách

Foto: Radek Polách

Pozvánky
• Umíte se bránit nekalým praktikám?
Seminář s názvem Braňte se nekalým praktikám! proběhne
ve středu 15. dubna v 15.00 hodin v aule městského úřadu na Masarykově náměstí 1. Odborníci z Policie ČR, Sdružení na obranu spotřebitelů Moravy a Slezska a obecního živnostenského úřadu
posluchačům poradí, jak řešit reklamace a uzavírat smlouvy, objasní
problematiku pochůzkového a podomního prodeje a přidají i praktické
zkušenosti. Zájemci s nimi budou moci konzultovat vlastní případy.
• Den Země na Masarykově náměstí
Oslava Dne Země se odehraje ve středu 22. dubna na Masarykově
náměstí. Doba od 9.00 do 12.00 hodin bude vyhrazena mateřským
a základním školám a od 13.00 do 16.00 hodin široké veřejnosti.
Nejen děti se mohou těšit na ukázku vozů Technických služeb,
pohádku na téma Dne Země, skákací hrad, informace o třídění odpadů a jejich recyklaci, soutěže a další doprovodný program. Součástí
akce bude sběr vyřazených elektrospotřebičů, starých baterií a vršků
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z PET lahví. Podrobnější informace se dozvíte na webových stránkách
města nebo na www.fokusnj.cz.
• Pálení čarodějnic a muzejní noc
Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna od
16.00 hodin na Žerotínově a přilehlých ulicích. Těšit se můžete na
vystoupení místních kapel, soutěž o nejkrásnější čarodějnici a bohaté
občerstvení. Od 18.00 do 22.00 hodin se v Žerotínském zámku rozhostí Čarodějná muzejní noc. Nejprve bílovecký soubor Odřivous
nabídne představení Vlažný inkviziční proces III. – Záhadná postava
aneb Skromně a čistě. Poté zazní vyprávění o známém lotrovi
Antonu Schimakovi alias Moravském Babinském popraveném roku
1887 v Novém Jičíně. Od 19.30 hodin budou následovat promítání
filmové pohádky S čerty nejsou žerty, věštba a výklad z karet, příprava
lektvarů, čarovná barevná terapie a ukázky dobových mučicích nástrojů. Také si budete moci prohlédnout čarodějně vyzdobené stálé expozice. Vstupné do muzea pro dospělé 30 korun, děti zdarma.
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Nově objevené dílo Eduarda Veitha
Radek Polách, Pavel Wessely

Krajský soud v Novém Jičíně okolo roku 1886.
Foto: Muzeum Novojičínska

Pracovníci Muzea Novojičínska a zdejšího Státního okresního
archivu se od loňského prosince podíleli na badatelském průzkumu archivního fondu bývalého Krajského soudu v Novém Jičíně. Zjistili při tom nové okolnosti související s budovou krajského
soudu, kterou slavný vídeňský architekt Otto Thienemann postavil
v letech 1879–1880 na křižovatce dnešních ulic Tyršovy a Divadelní.
Další indicie z Rakouské národní knihovny naznačovaly, že
malířskou výzdobu objektu vytvořili Julius a Eduard Veithovi. Jednotlivé informace k existenci „údajných“ zbytků maleb dovedly
letos sedmnáctého února dva zvědavé badatele do stropní části
bývalé zasedací síně, kterou od nových stavebních konstrukcí
odděluje snížení původního stropu. Zde se v absolutní tmě ukrývala nádherná štuková a malířská výzdoba bývalé soudní síně.

Hans Temple: Eduard Veith – olej na plátně.
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Foto: Muzeum Novojičínska

Znak města Nového Jičína.

Foto: Radek Polách

Prakticky nedotčené malby se symbolikou soudnictví, znaky města Nového Jičína, země moravské a Rakouska-Uherska zde doprovází ornamentální a štuková výzdoba.
Realizace otce a syna Veithových zůstala šedesát let skryta
nad prostory čtyř současných kanceláří. Nyní se znovu ukázala
její nádhera a jedinečnost. Jedná se o první malířské práce Eduarda Veitha po skončení jeho výtvarných studií ve Vídni. Po této
realizaci pokračoval na výzdobě rodinného sídla Augusta a Johanna Hücklových a pak se již vydal na úžasnou dráhu výtvarného
mistra.
Malíř Eduard Veith (*30. 3. 1858 Nový Jičín – †18. 3. 1925 Vídeň)
byl jedním z nejvýznamnějších výtvarných umělců a tvůrců monumentálních realizací na přelomu devatenáctého a dvacátého století, zvláště pak ve vídeňském okruhu. Jeho fresky jsou trvalou
výzdobou divadel či jiných významných budov jak ve Vídni, tak
i například v Klagenfurtu, Bukurešti a Berlíně.
U nás je oceňují návštěvníci divadel v Ústí nad Labem, Ostravě
a Brně, ale především Státní opery v Praze. Rodák z Nového
Jičína je autorem mnoha výtvarných prací. Několik desítek z nich
tvoří součást sbírky Muzea Novojičínska. Shodou okolností jsou
obrazy z této sbírky nyní vystaveny v Národním muzeu v polském
partnerském městě Kielce. Rozsáhlou uměleckou tvorbu a životní
příběh Eduarda Veitha představuje výpravná publikace Marie
Mžykové, kterou nedávno vydal Klub rodáků a přátel města Nového Jičína.
Nově nalezené malby v budově bývalého krajského soudu svědčí o nádheře soudní síně, která by po případné rekonstrukci mohla
posloužit současnému majiteli – městu Novému Jičínu – k vytvoření jedinečného historického prostoru. Ještě zbývá nalézt portrétní galerii prezidentů Krajského soudu v Novém Jičíně, která
byla do roku 1950 reprezentativní součástí zasedací síně. Krajský
soud jako nejvýznamnější instituce ve městě zde působil v letech
1850–1950, poté přesídlil do pobočky v Moravské Ostravě. Tam,
bohužel pro naše město, působí dosud. Bylo by nepochybně cenným počinem, kdyby se vzácný reprezentační sál dočkal obnovy.
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Velká válka v místním tisku – březen a duben 1915
Lenka R. Chobotová
Známé přísloví praví: „Březen, za kamna vlezem, duben ještě tam
Problémy se zásobováním dovedly úřady k přesnějšímu soupisu
budem.“ Na první dva jarní měsíce roku 1915 to platilo beze zbytku.
zásob, především obilnin a výrobků z nich. Každý, kdo uchovával
Únorová euforie z oteplení příchodem zasněženého března s teplopšenici, žito, ječmen, oves a kukuřici, stejně jako z těchto obilovin
tami klesajícími až k minus osmi stupňům opadla a vyvstaly oprávzískané výrobky jako mouku, krupici, kroupy a podobně, byl povinen
něné obavy, zda si na rozdíl od nedávných vánočních svátků lidé
nahlásit stav skladu k 28. únoru zmocněnci, který pak za majitele
neužijí bílé Velikonoce.
vyplnil formulář.
Ani v dalších koutech Evropy nebyla situace příznivější. Sněhová
Zásoby poté nesměly překročit hranici například dvaceti kilogramů.
kalamita stále místy blokovala dopravu v Itálii a Tyrolsku a seismoNedostatek mouky se později odrazil na trhu a vedl k zavedení potragrafické přístroje c. k. hydrografického ústavu v Pule zaznamenaly
vinových lístků na chléb a mouku. Jako pravidelná rubrika ke všem
zemětřesení s ohniskem ve vzdálenosti až devět tisíc kilometrů –
ostatním nově přibyly recepty na přípravu jídel z kukuřičné mouky,
jednalo se zřejmě o zemětřesení na jihozápadě souostroví Rjúkjú
coby alternativy k pšeničné.
v Japonsku.
Nutno podotknout, že tato rubrika jako jedna z mála nepocítila
Chladné počasí pak přinutilo několik zástupců hmyzí říše vyhledat
zásahy cenzury, které v jiných případech notně ubíraly čtenářům
útočiště v prostorách redakce novin. Redaktoři tak coby nové spočtiva, ať už šlo o zprávy z bojiště, dopisy z pole či nekrology. Situace
lubydlící získali běláska zelného, babočku paví oko, babočku jilmovou
zašla až tak daleko, že občané byli poučeni o tom, aby korespondenci
a dvě berušky. Až pět centimetrů nového sněhu však udělalo nesmírdo zahraničí, ať obchodní nebo osobní, odesílali rovnou nezalepenou.
nou radost novojičínským lyžařům, pro které byly stále díky vyhoSpolu se špatnými poměry v zásobování se záhy objevily zprávy
vujícím podmínkám na Skalkách upraveny cesty téměř až do údolí.
o falšování kvality potravin. Navíc se někteří obchodníci snažili na
Nástup nového roku 1915 se definitivně uzavřel soubornou občannedostatku vydělat nadsazením ceny nad tu předepsanou. V jednom
skou statistikou, ze které vyplynulo, že v loňském roce snoubenci
případě to vedlo až k veřejnému lynči. Obětí se však stala nevinná
v Novém Jičíně uzavřeli 59 sňatků, zatímco v Žilině 12 a Bludovicích
trhovkyně, která měla stejný šátek jako pachatelka hanebného činu,
pouhé dva. Narodilo se 300 dětí, z nichž 3 přišly na svět mrtvé,
prodávající předražené máslo za 1 korunu 12 haléřů, jíž se podařilo
v Žilině 72 (z nich 4 mrtvorozené) a v Bludovicích 7 dětí. Novojičínpřed rozzuřeným davem prchnout do bezpečí.
ských zemřelo 301, v Žilině 44 a v Bludovicích 7 obyvatel.
S nadcházejícími Velikonocemi vyvstala i problematika každoŘady obyvatel města rozšířil nový šéfredaktor časopisu Mein
ročního zdražení vajec, které si obzvláště v režimu válečného nedoSonntagsblat PhDr. Arthur M. Grimm, který se energicky ujal vedení
statku nemohly rodiny dovolit. Proto bylo vyhláškou zakázáno
tohoto periodika, poskytujícího čtenářům především cenné rady
barvení vajec a jejich použití coby velikonoční výzdoby. Velikonoční
ohledně hospodaření a zahradničení, v dobách nedostatku o to
svátky roku 1915 přece jen bílé nebyly – teploty se na Velikonoční
žádanější. A to natolik, že se pravipondělí 5. dubna vyšplhaly k příjemdelně ztrácel jeden z výtisků v oblasti
ným dvanácti stupňům. Oč chudobMoravic u Melče na Opavsku, spolu
nější byly na pohoštění, o to
se čtvrtečním číslem Deutsche Volksradostnější kvůli dovolené vojáků,
zeitung, jehož byl časopis bezplatnou
kteří přijeli navštívit své blízké.
přílohou.
Nadějně však nevypadala situace
okolo prvního moravského pilota
Rozloučit se však město muselo
Roberta Melče, rodáka z nedaleké
s čestnou obyvatelkou Josefine KobeLoučky. Po neúspěších během drurovou, rozenou Mosßlerovou, která
hého obléhání pevnosti Přemyšl byl
zemřela 27. února. Tato přívětivá dáma
od 22. března nezvěstný a po několik
šlechetného srdce se narodila 9. listýdnů nebyl znám jeho osud. Až kontopadu 1837 a provdala se 31. října
cem dubna bylo zjištěno, že jsou spolu
1857 za soukromníka a majitele kráss dalšími členy posádky porůznu
nobarvířství Adolfa Kobera. Po jeho
v ruském zajetí, Melč konkrétně
smrti v roce 1893 upnula veškeré své
u města Irbit v Permské gubernii.
síly a prostředky k vybudování sirotNová vlna sbírek se kromě těch stáčince, který ve městě citelně scházel.
vajících snažila získat od lidí další
O rok později už na Neustrasse, dnešpotřebné materiály, ať už to byl kov,
ní Bezručově ulici, stála jednopatrová
ostnatý drát, staré noviny na výplň
budova, která kromě bytu mecenášky
takzvaných dánských dek, píce pro
pojímala i pokoje pro chlapce a děvkrálíky nebo prostředky pro nový lazačata a jejich pečovatelky, Milosrdné
ret pro vojáky s plicními chorobami
sestry svatého Karla Boromejského.
v Žilině na Lamberku v domě paní
Provoz byl financován převážně
Johany Zapletalové, vdově po
z nadačních prostředků, do kterých
obchodníkovi. A také různá memoraJosefine Koberová pro začátek přibilia, o která žádalo do svých sbírek
spěla 100 000 korun, a nadále finančc. a k. Vojenské muzeum ve Vídni.
ně celý projekt podporovala. Dne
Největší úspěch mezi obyvateli
20. prosince 1911 jí městské zastupiměla sbírka na tahací harmoniky.
telstvo udělilo čestné občanství. S příBěhem března a dubna byly k různým
chodem války se ze sirotčince stala
plukům odeslány celkem tři a nadšeinfekční nemocnice a děti byly prozané dopisy spolu se seznamy obvytím umístěny v sousedním církevním
klého repertoáru, kterými hráči krátili
sirotčinci a chudobinci. Smuteční průchvíle svým spolubojovníkům i zvevod se od farního chrámu Nanebevzetí
dali jejich náladu, dávaly tušit, jak vítaPanny Marie na hřbitov vydal 2. března Pohlednice z dubna 1915 – prodávala se za pět haléřů kus.
ve tři hodiny odpoledne.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín ným byly dárkem.
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Duben 2015
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
 Středa 1. dubna v 19.00 hod. • ANDREA KALIVODOVÁ • Recitál
přední české mezzosopranistky, sólistky Národního divadla, za doprovodu klavíristky Ladislavy Vondráčkové. Kruh přátel hudby.
 Pátek 10. dubna v 18.00 hod. • BENEFIČNÍ KONCERT PRO VOJTÍŠKA • Účinkují Dechová hudba Starojičané a Dechový orchestr Štramberk.
 Sobota 11. dubna v 19.00 hod. • Sabina Krátká: CRY BABY CRY
• Pět žen zkusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Režie: Martina Krátká.
Hrají: Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Petra
Hřebíčková, Blanka Popková, Michal Dlouhý. Předplatné skupiny D.
 Neděle 12. dubna v 16.00 hod. – Malý sál • MÍNA A KOUZELNÁ
BABIČKA • Náhradní titul za Pec nám spadla. Prázdninová dobrodružství
malé holčičky u její „kouzelné“ babičky. Předplatné skupiny Rolnička.
 Pondělí 13. dubna v 19.00 hod. • TÁTA • One man show Romana
Pomajba – humorná zpověď novopečeného otce. Nevhodné pro diváky
do 15 let.
 Středa 15. dubna v 19.00 hod. • Stanislav Štepka: SČISTA – JASNA
• Tragikomické příběhy obyvatel západoslovenské obce od nástupu
socialismu do roku 2000. Režie: Ondrej Spišák. Hrají: Stanislav Štepka,
Richard Felix, Vladimír Svitek, Maruška Nedomová a další. Předplatné
skupiny P.
 Čtvrtek 16. dubna a pátek 17. dubna, vždy ve 14.00 hod. • SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU ZUŠ • Krajská soutěž.
 Sobota 18. dubna v 19.00 hod. – Malý sál • BLACK JACK PRAHA
A LEKTOŘI 10. BLUEGRASSOVÉ DÍLNY • Koncert.
 Neděle 19. dubna v 19.00 hod. • MANDRAGE O(D) ZAČÁTKU •
Divadelní turné. Skupina připomene písně od začátku společné kariéry
v roce 2001.
 Středa 22. dubna v 18.00 hod. – Malý sál • LiStOVáNí.cz: MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU • Soubor povídek více než šedesáti osobností –
plastický obraz doby, kterou zažila naprostá většina z nás. Účinkují:
Pavel Oubram a Věra Hollá
 Pátek 24. dubna v 18.00 hod. • 10 LET S PUELLAE ET PUERI •
aneb U čeho jste s námi (ne)mohli být. Hosté: Christophorus-Kantorei
(Německo), Sextet+ (Nový Jičín). Podrobnosti čtěte na straně 6.
 Úterý 28. dubna a středa 29. dubna, vždy v 18.00 hod. • DUBNOVÁ
TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního oboru zdejší ZUŠ. Předprodej v ZUŠ: 20.–21. 4. od 14.00 do 17.00 (dvě vstupenky na žáka),
22.–23. 4. od 14.00 do 17.00 (volný prodej).

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
 Středa 1. dubna – pátek 3. dubna v 17.30 hod. • POPELKA • Nejnovější filmové zpracování slavného příběhu. Romantický/rodinný. Přístupné bez omezení, 114 min., dabing.
 Čtvrtek 2. dubna – sobota 4. dubna v 15.30 hod. • OVEČKA SHAUN
VE FILMU • Shaun si vymyslí odpočinkový den. Ale každý plán se může
zvrtnout! Animovaný. Přístupné bez omezení, 85 min., dabing.
 Čtvrtek 2. dubna – neděle 5. dubna ve 20.15 hod.
 Sobota 4. dubna – pondělí 6. dubna v 17.30 hod. • RYCHLE A ZBĚSILE 7 • Pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile platí, že i auta mohou
létat. Akční. Do 12 let nevhodné, 137 min., titulky.
 Neděle 5. dubna – pondělí 6. dubna v 15.30 hod.
 Pátek 10. dubna – neděle 12. dubna v 17.30 hod. • KONEČNĚ
DOMA • Na naši planetu dorazili Buvové – mimozemští vetřelci s chapadýlky namísto nožiček. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení,
92 min., dabing.
 Úterý 7. dubna – čtvrtek 9. dubna v 17.30 hod. • CESTA NADĚJE
• Farmář Joshua Connor umít hledat vodu pod vyprahlou krajinou. Svůj
instinkt využije v největším životním dobrodružství. Drama/válečný.
Do 12 let nevhodné, 111 min., titulky.
 Úterý 7. dubna – středa 8. dubna ve 20.00 hod. • 2D
 Čtvrtek 9. dubna ve 20.00 hod. • 3D • GHOUL • Příběh ukrajinského
kanibala Andreje Čikatila. Temný thriller. Do 15 let nepřístupné, 86 min.,
titulky.
 Pátek 10. dubna – sobota 11. dubna ve 20.00 hod. • RYCHLE
A ZBĚSILE 7 • Anotace viz výše.
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 Sobota 11. dubna – neděle 12. dubna v 15.30 hod. • OVEČKA
SHAUN VE FILMU • Anotace viz výše.
 Sobota 11. dubna ve 20.00 hod. • Biograf ARTeFAKT • BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ • „Černá pomsta na bílém.“ Akční komedie. Do
15 let nevhodné, 116 min., titulky.
 Neděle 12. dubna ve 20.00 hod. • PERNÝ DEN • Projekt 100. Beatlemanie a jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny
všech dob. Komedie/hudební. 87 min.
 Pondělí 13. dubna – středa 15. dubna v 17.30 hod. • TEORIE VŠEHO
• Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila ten jeho. Životní příběh
Stephana Hawkinga. Životopisný/drama. Do 12 let nevhodné, 123 min.,
titulky.
 Pondělí 13. dubna – úterý 14. dubna ve 20.00 hod. • AMERICKÝ
SNIPER • Odstřelovače Chrise Kylea vyslali do Iráku s jediným úkolem:
chránit své bratry ve zbrani. Akční/biografický. Do 12 let nevhodné,
133 min., titulky.
 Středa 15. dubna – čtvrtek 16. dubna ve 20.00 hod. • MĚSTO 44
• Příběhy mladých lidí, kteří žijí tak, jako by každý den měl být jejich
poslední. Válečný/drama. Do 12 let nevhodné, 127 min., titulky.
 Čtvrtek 16. dubna, sobota 18. dubna a neděle 19. dubna v 17.30
hod. • POŘÁD JSEM TO JÁ • Alici Howlandové lékaři diagnostikují
ranou formu Alzheimerovy choroby. Vztahy v její rodině projdou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Drama. Do 12 let nevhodné, 100 min.,
titulky.
 Sobota 18. dubna – neděle 19. dubna v 15.30 hod. • PÍSEŇ MOŘE
• Na osamělém majáku žije otec s dcerou a synem. Život rodiny se obrátí
vzhůru nohama, když se ukáže, že dívka je poslední z tuleních víl. Animovaný. Přístupné bez omezení, 93 min., dabing.
 Sobota 18. dubna – neděle 19. dubna ve 20.00 hod.
 Pondělí 20. dubna – úterý 21. dubna v 17.30 hod. • LOVCI A OBĚTI
• Hlavním hrdinou příběhu je Jakub (Martin Kraus), který se rozhoduje,
co udělá se svým životem. Akční thriller. Do 12 let nevhodné, 104 min.,
česky.
 Pondělí 20. dubna – středa 22. dubna ve 20.00 hod. • NEUTEČEŠ
• Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní sedačce auta se
sympatickým mladíkem ocitne svázaná v opuštěné továrně. Horor. Do
15 let nepřístupné, 100 min., titulky.
 Středa 22. dubna – čtvrtek 23. dubna v 17.30 hod. • WHIPLASH •
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě,
ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. Drama. Přístupné bez
omezení, 104 min., titulky.
 Čtvrtek 23. dubna – pátek 24. dubna ve 20.00 hod. • FOTOGRAF
• Příběh volně inspirovaný osudy světoznámého českého fotografa Jana
Saudka. Tragikomedie. Do 15 let nepřístupno, 133 min., česky.
 Pátek 24. dubna v 17.30 hod.
 Sobota 25. dubna – neděle 26. dubna ve 20.00 hod. • S TVÁŘÍ
ANDĚLA • V italské Peruggii byla nalezena zavražděná britská studentka
Meredith Kercher. Jednou z obviněných se stala její spolubydlící. Drama.
Do 15 let nepřístupné, 101 min., titulky.
 Sobota 25. dubna – neděle 26. dubna v 17.30 hod. • ČAROVNÝ
LES • Moderní zpracování oblíbených pohádek bratří Grimmů. Muzikál.
Přístupné bez omezení, 125 min., titulky.
 Pondělí 27. dubna – středa 29. dubna v 17.30 hod. • DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MERIGOLD • Volné pokračování příběhu o hotelu, který se
stal útočištěm sedmi trochu noblesních a trochu potrhlých britských
penzistů. Komedie. 122 min., titulky.
 Pondělí 27. dubna – středa 29. dubna ve 20.00 hod. • NOČNÍ BĚŽEC
• Brooklynského gangstera a zabijáka pronásleduje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv. Akční. 114 min., titulky.
 Středa 29. dubna ve 13.00 hod. • VELKOLEPÉ MUZEUM • Biosenior
• Johannes Holzhausen přináší neobyčejný, vtipný a důmyslný pohled
do zákulisí jedné z největších a nejdůležitějších světoznámých kulturních
institucí. Dokumentární. Do 12 let nevhodné, 94 min., titulky.
 Čtvrtek 30. dubna – pátek 1. května v 17.00 hod. • 2D dabing
 Čtvrtek 30. dubna ve 20.00 hod. • 3D dabing
 Pátek 1. května – sobota 2. května ve 20.00 hod. • 2D dabing
 Sobota 2. května – neděle 3. května v 17.00 hod. • 3D dabing
 Neděle 3. května ve 20.00 hod. • 2D titulky • AVENGERS: AGE OF
ULTRON • Výpravné pokračování největšího super-hrdinského filmu
všech dob. Akční, dobrodružný. Do 12 let nevhodné.
 Pátek 1. května v 15.30 hod. • OVEČKA SHAUN VE FILMU • Anotace
viz výše.
 Sobota 2. května – neděle 3. května ve 14.30 hod. • POPELKA •
Anotace viz výše.
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Duben 2015
Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
 Do pátku 17. dubna – Rytířský sál • FYZIKA HROU
ANEB TECHNICKÉ HRAČKY PRO VŠECHNY
GENERACE • Originální, názorné pomůcky, na nichž
lze zábavnou formou pochopit fyzikální zákony.
 Čtvrtek 16. dubna – neděle 13. září – Trámový sál
• PORTRÉT – ZRCADLO DUŠE • Obraz polské společnosti od počátku devatenáctého století do roku 1914 – ze sbírek Národního muzea
v Kielcích. Vernisáž 16. dubna v 17.00 hod.
Akce:
 Úterý 21. dubna – pátek 24. dubna • NOEMOVA ARCHA ANEB
CHRÁNĚNÉ DRUHY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ KOLEM NÁS • Program
pro školy u příležitosti Dne Země.
 Čtvrtek 30. dubna od 18.00 do 22.00 hod. • ČARODĚJNÁ MUZEJNÍ
NOC • Podrobnosti čtěte v rubrice Pozvánky na straně 7.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00
Sobota, neděle, svátky 9.00–16.00

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
 Do úterý 28. dubna – výstavní síň Stará pošta • HŮ EM ÁJ • Víte,
kdo jsem? Víte, kdo jste vy? Jsou naše jména důležitá?
 Středa 1. dubna – čtvrtek 30. dubna – Čajovna Archa • MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST: KONFRONTACE A VÝZVY • Migrace,
uprchlictví a multikulturní otázky v pojetí hnutí Nesehnutí.
 Středa 1. dubna – čtvrtek 30. dubna v hodinách pro veřejnost –
Městská knihovna • HERECKÉ OSOBNOSTI SNĚŽENKOVÉHO
KRÁLOVSTVÍ • Kresby Dáši Lukůvkové.
Akce:
 Čtvrtek 2. dubna ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ
• Hudební workshop s Kuželem. Vstupné 50 Kč.
 Pátek 3. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • MUCHA & SUPPORT: AJDONTKER • Femipunkový koncert. Vstupné 130/150 Kč.
 Úterý 7., 14., 21. a 28. dubna od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
 Středa 8. dubna v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DĚJINY ROMŮ •
Přednáška a projekce Michala Schustera z Muzea romské kultury v Brně,
s ochutnávkou. Vstupné 30 Kč.
 Středa 8. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • MAROKO – VŮNĚ
ORIENTU • Cestopisná projekce Tomáše Kubeše. Vstupné 50 Kč.
 Pátek 10. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • CARPE DIEM •
Akustický koncert s kytarou, cajonem a houslemi. Vstupné 50/70 Kč.
 Pátek 10. a 24. dubna v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Sobota 11. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ODKAZ DÁVNÉ
INDIE DNEŠKU • Třetí večer věnovaný dávné indické moudrosti
a hudbě. Vstupné 30 Kč.
 Úterý 14. dubna v 18.00 hod. – Městská knihovna • ŘÍZENÁ
A KONTROLOVANÁ VNITŘNÍ OČISTA TĚLA PODLE MUDr. JONÁŠE
• Přednáška Daniely Merendové. Omezený počet míst, možnost rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
 Středa 15. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • MEXIKO A GUATEMALA • Cestopisná projekce Míši Poborské z Kudrny. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 16. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PSYCHOHRY •
Workshop Josefa Pustky pro laiky i studenty psychologie. Vstupné
90 Kč.
 Pátek 17. dubna ve 20.00 hod. – Kino Květen • VLTAVA • Koncert
legendární skupiny. Vstupné 170/200 Kč.
 Sobota 18. dubna v 9.05 hod. – Čajovna Archa • JARNÍ OČISTA
MĚSTA A OKOLÍ • Oslavte Den Země úklidem malebného zákoutí našeho města. Další informace na straně 5.
 Sobota 18. dubna ve 20.00 hod. – Coffee music bar • KALLE •
Další z obývákových koncertů na Staré poště. Vstupné 50 Kč.
 Pondělí 20. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • NOVÝ ZÉLAND •
Cestopisná projekce Doda a Komára z Kudrny/Adventury. Vstupné 50 Kč.
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 Úterý 21. dubna v 18.00 hod. – Městská knihovna • FANTASTICKÉ
ZÁHADY • Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. Omezený
počet míst, možnost rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné
40/60 Kč.
 Středa 22. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • INDIE • Cestopisná projekce Pavla Kováře. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 23. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ZÁHROBNÍ PSYCHOHRY • Vážně i nevážně o smrti s Josefem Pustkou. Vstupné 90 Kč.
 Pátek 24. dubna ve 20.00 hod – Klub Galerka • JAZZ KLUB &
MARTA TÖPFEROVÁ & ERNESTO CHUECOS • Koncert jedné z nejzajímavějších zpěvaček současnosti a venezuelského kytaristy. Vstupné
180/230 Kč.
 Sobota 25. dubna v 7.30 hod. – Čajovna Archa • VÝSTUP NA VELKOU ČANTORYJI • Přírodně kulturní expedice. Sraz v 7.20 na AN, stanoviště 1. Pěší túra 19 km, střední obtížnost.
 Sobota 25. dubna ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • PROJEKT
LABON • Koncert down tempo ambient s projekcí autorského experimentálního filmu. Vstupné 30 Kč.
 Středa 29. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • 70. LÉTA VE
FILMU: SEXUALITA • Přednáška s projekcí: Hamilton, Visconti, Nielsen,
Bertolucci, Russell, Blier, Pasolini a další. Vstupné 30 Kč.
 Čtvrtek 30. dubna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • POSLEDNÍ SNY
• Dokument z cyklu Jeden svět. Intimní portrét tří žen v posledních týdnech jejich životů v dánském hospici. Délka 59 min.
Připravujeme:
 Sobota 2. května v 18.00 hod – Klub Galerka • PRKNA PRO
HODNĚ • Tradiční Stand-Up comedy. Vstupné 70 Kč.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
 Středa 1. dubna – čtvrtek 30. dubna od 14.00 do 20.00 hod. • OTEVŘENÝ DUBEN • Nahlédněte, co se skrývá za dveřmi naší pravidelné
činnosti. Noví zájemci mohou ještě nastoupit do našich kroužků – za
třetinu původní ceny.
 Čtvrtek 2. dubna od 14.00 do 16.00 hod. – Masarykovo náměstí •
MALOVANÉ VEJCE • Zdobení velikonočních vajíček různými technikami, vystoupení dětí z Rozmarýnku.
 Sobota 4. dubna v 9.00 hod. – SVČ Fokus • VELIKONOČNÍ STOLNÍ
TENIS • Turnaj dvouher pro neregistrované hráče. Startovné 40 Kč za
hráče.
 Sobota 4. dubna ve 13.00 hod. – SVČ Fokus • STŘELECKÁ SOUTĚŽ • Pro všechny zájemce bez rozdílu věku. Startovné 40 Kč, účastníci
turnaje stolního tenisu 20 Kč.
 Úterý 14. dubna od 9.00 do 13.00 hod. – SVČ Fokus • VÍTÁNÍ JARA
• Tradiční přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby speciálních škol
a zařízení Novojičínska.
 Sobota 18. dubna v 10.00 hod. – SVČ Fokus • TANEC FOKUS •
Soutěž amatérských skupin – disco, show a street dance, originální
(zumba), parketové kompozice. Vstupné: do 7 let zdarma, ostatní 30 Kč.
 Středa 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 7.
 Pátek 24. dubna v 16.00 hod. – sobota 25. dubna v 10.00 hod. •
KOUZELNÁ ČARODĚJNÁ NOC Č. 8 • Poslední nocování ve Fokusu
ve školním roce. Plavky a ručník na bazén s sebou. Odpoledne, noc
a ráno ve znamení čarodějnic. Masky s sebou, vyrobíme si i speciální
amulet, který nás bude chránit.
 Sobota 25. dubna v 11.15 hod. – Žilina „U partyzána“ • OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK • Pátý ročník výletu studánkovou trasou. • Více informací
v programu Klubu rodáků a přátel města na straně 6.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
 Čtvrtek 16. dubna a pátek 17. dubna, vždy ve
14.00 hod. – Beskydské divadlo • SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU ZUŠ • Krajská soutěž.
 Úterý 21. dubna v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU
 Úterý 28. dubna a středa 29. dubna, vždy v 18.00 hod. – Beskydské
divadlo • DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Viz program Beskydského divadla.
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cházek novojičínskými parky. Určeny jsou mateřským, základním a středním školám a senior klubům po předchozí objednávce. Termíny jsou od
dubna do června, vždy v úterý a čtvrtek. Bližší informace na www.icnj.cz.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.
Výstavy:
 Do neděle 31. května (prodlouženo) – expozice Návštěvnického
centra • FOTOGRAFOVÉ A VYDAVATELÉ POHLEDNIC Z NOVÉHO
JIČÍNA Z LET 1890–1945 • Ze sbírky Ivana Bartoně.
 Středa 1. dubna – středa 29. dubna – galerie Návštěvnického
centra • CESTOU NECESTOU S PUELLAE ET PUERI • Výstava fotografií o cestách, soutěžích a dalších hudebních aktivitách sboru. Vernisáž
1. dubna v 16.30 hod.
Nové upomínkové předměty
Návštěvnické centrum nabízí pohlednice „Pidifrk“ z Nového Jičína, Starého Jičína, Štramberku a Příboru a také Místopis města Nového Jičína,
II. svazek, Procházky Novým Jičínem.
Procházka novojičínskými parky s průvodcem
Pro letošní rok jsme připravili novinku v podobě komentovaných pro-

Návštěvnické centrum nabízí
• Novou expozici Generál Laudon
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby
klobouků
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně
• Komentované procházky městem s průvodcem pro veřejnost i školy
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí
• Půjčování disků do místního DiscGolfParku
• Půjčování trekových holí nejen pro pěší trasu Generála Laudona
• Bezbariérový přístup a přebalovací pult
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00

Sport
Házenkáři se chystají na jaro
Petr Jaroň
Oddíl házené Tělovýchovné jednoty Nový Jičín pořádal od ledna
do března přípravná utkání a turnaje před jarní sezonou pro každou
kategorii. Domácí mládežnické turnaje jsme pojmenovali po generálu
Laudonovi. Na Laudon Handball cupu se naši házenkáři střetávali
se soupeři z jiných krajů a polského partnerského města Świetochlovice.
Na turnajích bylo znát, že zejména mládežnická házená ve výkonnosti postoupila o velký krok dopředu. Naše týmy obsadily jednou
třetí, čtyřikrát čtvrté a dvakrát páté místo. Mládežnická družstva se
nyní připravují na megaturnaj Prague Handball cup, který proběhne
o velikonočních svátcích v hlavním městě. Věříme, že se mezi čtyřmi
sty padesáti týmy z celého světa neztratí.

bazénu se na konci sezony uskuteční mistrovství republiky plavců od
třinácti let.
Navzdory únavě ze soustředění dosáhli mladí plavci velmi dobrých
výsledků. Nejdůležitější byly jejich osobní rekordy, které jsou příslibem
dalšího zlepšení v sezoně. Josef Kratochvíl si odvezl také slušnou
medailovou sbírku – zvítězil v šesti disciplínách a v jedné bral stříbro.
Dosaženým časem 56,54 sekundy na padesát metrů volným způsobem navíc splnil limit pro účast v české reprezentaci mladších juniorů. Jedno vítězství přidal Jan Sazovský, jenž nenašel přemožitele
v závodu na dvě stě metrů znak v kategorii starších žáků.

Veřejnost si zahrála discgolf

Minibasketbal má svou ligu
Martin Zdražil, hlavní trenér mládeže
Třetí turnaj Novojičínské minibasketbalové ligy hostila pátého března hala na zdejším bazénu. Představily
se tady týmy ze šesti základních škol z Nového Jičína,
Mořkova a Hodslavic.
Minibasketbalovou ligu pořádá Basketbalový klub
Nový Jičín. Soutěž zahrnuje pět turnajů, jednotlivé zápasy se hrají na –
pro minibasketbal obvyklých – čtyři krát osm minut. Podle umístění na
každém turnaji získají družstva body do celkové tabulky. V závěrečném
turnaji se utkají o konečné pořadí. Vyhlášen bude také nejužitečnější hráč
a nejlepší střelec celé soutěže.
Zatím bezkonkurenční je Základní škola Jubilejní, jež vyhrála všechny
dosud odehrané turnaje. Dramatická je situace v boji o druhé až páté
místo, kde jsou mezi soupeřícími týmy minimální bodové rozestupy. Statistiky a výsledky všech turnajů najdete na www.basketnj.cz.

Plavci na Jarní ceně Žiliny
Vlastimír Perna
Patnáct členů Plaveckého klubu Nový Jičín absolvovalo již třetím
rokem soustředění v polské Debici. Lákají je tam výborné podmínky
v areálu s osmidráhovými bazény o délce pětadvacet a padesát metrů,
doplněnými o vířivky, kvalitní ubytování i stravu.
Po týdenním soustředění se výprava přesunula na Slovensko. Tady
se k ní přidalo osm plavců, kteří přijeli z Nového Jičína. S několika
stovkami závodníků z devíti zemí se zúčastnili Jarní ceny Žiliny. Naším
cílem bylo získat závodní zkušenosti v „padesátce“, protože v dlouhém
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Discgolfová sezona se zvolna rozjíždí, proto ani novojičínský
klub nezahálel a jednadvacátého února uspořádal zimní turnaj
Bocheta open 2015. Určen byl široké veřejnosti, především začátečníkům. Zúčastnilo se ho třicet hráčů ve věku od jedenácti do
šedesáti let. Za slunečného počasí mohli změřit síly podle platných
pravidel tohoto sportu. Kategorii Women vyhrála Monika Vindišová
před Andreou Strnadlovou a Monikou Pečivovou, ve skupině Open
zvítězil Jan Vindiš, druhé místo obsadil Václav Kudělka a třetí
Tomáš Zůbek. V kategorii Junior se z prvenství radoval Šimon
Galja, druhá příčka patří Bohdanu Bílkovi a třetí Lukáši Malouškovi.
Informace o dalších turnajích najdete na www.moraviangators.cz.
Text a foto: Petra Javorková
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EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Máchova 56,

Nabízíme velký výběr matrací,
741 01 Nový Jičín
postelí, lamelových roštů,
tel.: 556 708 339,
e-mail: plklasika@tiscali.cz
přikrývek, polštářů
www.expertnazdravespani.cz
a bytových doplňků

MED
centrum

BENZINA
SHELL

Motúčko (= Motorové Túčko) je opatřeno bezúdržbovým
elektromotorem, a proto fyzická síla nutná ke strkání zcela odpadá.
Motúčko slouží pro ulehčení práce na zahradě, ve stavebnictví,
zemědělství i v hobby. Poháněno je elektromotorem a akumulátorem
s bezpečným napětím 12 V, jednoduché ovládání je v rukojeti. Uveze
až 150 kg a s touto zátěží dokáže Motúčko zdolat stoupání 35°
a překonat až 12 cm překážku.
VARIANTY MOTÚČKA:
Power, Klasik, Soft

Triglav

Přepravní vozík na AKU pohon

Po domluvě na telefonu:
+420 739 677 826, je možno Motúčko vyzkoušet osobně
přímo u vás na zahradě.

WWW.MOTUCKO.CZ
https://www.facebook.com/Motucko
Novojičínský zpravodaj
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Novojičínský
zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín
Náklad:

10 000 ks (16 stran)

Distribuce:

do všech domácností
v Novém Jičíně, včetně
částí města:
Straník, Kojetín, Loučka,
Bludovice, Žilina

Barevnost:

plnobarevně

Peridiocita:

měsíčník (12 vydání do roka)

Uzávěrka:

vždy 15. předcházejícího
měsíce

Kavárna a Penzion U Dubu
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín

Zveme vás k návštěvě naší nekuřácké kavárny

a nově otevřené infrasauny pro 3 osoby
Tel.: +420 773 134 987
www.penzion-udubu.cz
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Město ocenilo Sportovce roku

Laguna lovila medaile v Egeru

Marie Machková, tisková mluvčí

Simona Klapcová, hlavní trenérka

Naše město třináctého března ocenilo v Beskydském divadle nejúspěšnější sportovce uplynulého roku:
Jednotlivci:
Klára Křepelková (Klub vodních sportů Laguna)
Jakub Jarolím (Klub vodních sportů Laguna)
Ondřej Dofek (Klub vodních sportů Laguna)
Martin Mazáč (Klub vodních sportů Laguna)
Marie Skopalová (Plavecký klub)
Josef Kratochvíl (Plavecký klub)
Lukáš Kelner (oddíl kulturistiky TJ)
Pavel Jelíč (oddíl aikido TJ)
Tomáš Čambal (oddíl zápasu TJ)
Dominik Sigmund (atletický oddíl SVČ Fokus)
Darina Krausová (vytrvalostní běh)
Trenéři a cvičitelé:
Lukáš Dědík (Fotbalový klub)
Vlastimír Perna (Plavecký klub)
Jana Loničková (TJ ZRTV Žilina)
Kolektivy:
Družstvo mladších žáků Fotbalového klubu
Tým ploutvařů Světového poháru z Klubu vodních sportů Laguna
„A“ mužstvo oddílu stolního tenisu TJ
IHC (in-line hokej)
Anketa „Novojičínský sportovec roku 2014 očima veřejnosti“:
jednotlivec: Martin Hrachovec (oddíl házené TJ)
kolektiv: IHC (in-line hokej)

Světový pohár CMAS 2015 v plavání s ploutvemi odstartoval v lednu
v kolumbijské Cartageně. Ploutvaři novojičínské Laguny si museli
počkat na druhé dějství v maďarském Egeru, kde za účasti světové
špičky nastoupili na přelomu února a března.
Jejich želízky v ohni byli členové české reprezentace a omlazený
tým juniorek. Z egerské padesátky vylovili dvě zlaté, sedm stříbrných
a tři bronzové medaile. První zlato vybojoval světový rekordman
a mistr Evropy Jakub Jarolím v plavání na sto metrů kraulem s krátkými
ploutvemi. Později k němu přidal stříbrné medaile na dvojnásobné
trati a ve sprintu pod vodou.
Stejně úspěšná byla Klára Křepelková. Zlato přivezla ze své mistrovské disciplíny – rychlostního potápění na sto metrů s přístrojem, když
jako jediná juniorka plavala pod hranicí čtyřiceti vteřin. Na polovičních
tratích na hladině i pod vodou získala stříbrné medaile a připsala si
první body do soutěže jednotlivců. Na jejích velkých úspěších navíc
staví celý juniorský tým.
Mužská štafeta Laguny ve složení Martin Mazáč, Jiří Maňásek,
Jakub Jarolím a junior Lukáš Fojtík vyplavala zlato ve vloženém
závodu na čtyři krát padesát metrů kraul s krátkými ploutvemi. Na
dvojnásobné trati s ploutvemi obsadila třetí místo.

Trenéři roku – zleva Lukáš Dědík, Jana Loničková a Vlastimír Perna.
Foto: Marie Machková

Hokejový zápas začal gratulací
Milan Urban
Zápas playoff mezi hokejovými týmy HK Nový Jičín a VHK Vsetín,
který druhého března hostil novojičínský zimní stadion, měl slavnostní
předehru. Starosta Jaroslav Dvořák nejprve blahopřál trenérovi mužů
Aleši Flašarovi k významnému životnímu jubileu. Předal mu slavnostní
dres a puk s číslem 50. Čerstvý padesátník Flašar je bývalý extraligový
hráč, mnohonásobný reprezentant a držitel bronzové medaile
z mistrovství světa v roce 1993. Po gratulaci starosta vhodil čestné
buly. I když zápas pro náš tým neskončil vítězstvím, atmosféra byla
strhující a všichni přítomní se skvěle bavili.

Benjamínci na žíněnce umějí
Roman Kopecký
Za účasti sto pěti závodníků se osmadvacátého února v olomoucké
sokolovně uskutečnil šestadvacátý ročník Memoriálu Josefa Musila
v řecko-římském zápase. Novojičínský oddíl zastupovalo sedm bojovníků z přípravky. A naši nejmladší zápasníci si vedli velmi zdatně.
David Baron ve své kategorii zvítězil, Daniel Petřek obsadil druhé
místo a Anas Hallal s Tomášem Hantschelem skončili třetí.

Novojičínský zpravodaj

Jakub Jarolím před startem na Světovém poháru v Egeru.
Foto: archiv KVS Laguna

Letní in-line na zimáku
Milan Urban
Zdejší zimní stadion ukončil zimní sezonu. To ale neznamená,
že hala bude v létě pro veřejnost uzavřena. Místo ledové plochy
k 15. dubnu zaujme místo in-line plocha, která bude v provozu
do července.
In-line plocha bude k dispozici pro veřejné bruslení i k pronájmům na jiné sportovní aktivity. Čistý a rovný povrch je zvláště
výhodný pro první kroky dětí i dospělých na in-line bruslích,
protože se vyhnou zbytečným odřeninám. Ocení ho také pokročilí
bruslaři, jimž plocha umožní kvalitní jízdu za jakéhokoliv počasí.
In-line plochu lze využít k florbalu, badmintonu či hokeji. Podrobnosti sledujte na novém webu www.zimaknj.cz.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12.
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Fotosoutěž čtenářů – 49. kolo

Nový Jičín se právem pyšní svým
krásným náměstím. Jeho jedinečnost
potvrzují i naši soutěžící, když zde
opakovaně hledají inspiraci pro
zajímavý záběr. V tomto kole to bylo
sedm z dvaadvaceti zaslaných snímků.
Odrazilo se to i ve výsledcích, byť
nejtěsnějším možným způsobem.

1. místo: Petr Lenart

2. a 3. místo: Petra Vlčková

2. a 3. místo: Jakub Hajný
1. místo získává snímek Petra Lenarta, kde stejně jako v minulém kole dopomohla mračna
na obloze
2. a 3. místo shodně obsadily snímky Petry Vlčkové, na němž mlžný závoj tlumí kontrast
mezi Starojickým hradem a novodobým Novým Jičínem, a oblíbený záběr ze Svince
v podvečerní náladě, jehož autorem je Jakub Hajný.
Kousek místa na této stránce si zaslouží i v pořadí čtvrtý obrázek takzvané morové kapličky
pod Lamberkem od Štěpána Veverky. Letos tomu bude tři sta let, kdy na tomto místě
pochovali oběti tehdejší morové rány, jež postihla naše město.
Pavel Wessely

Štěpán Veverka

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. dubna ve 12.00 hodin.
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 4/2015 vyšlo 25. 3. 2015, distribuce 31. 3.–2. 4. 2015. V případě
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