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Před 70 lety skončila i v našem městě druhá světová válka
Více informací čtěte na stranách 8 a 9.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že vám mohu sdělit
další výbornou zprávu. Perla Nového
Jičína – Hotel Praha, postavený v roce
1899 v novohistorickém slohu s prvky
secese – má nového nájemce. Musím
zopakovat, že jeho převzetí od Moravskoslezského kraje před dvěma lety
byl jediný možný a také správný krok.
Takto cennou historickou budovu, stojící v samém centru města, musí spravovat ten nejpovolanější.
Ten, který má největší zájem na jejím uchování pro další generace,
a tím je město. Přestože nastaly finanční problémy s předchozím
nájemcem, daří se nám pravidelně získávat dotační peníze na
rekonstrukci hotelu. Nyní přichází nový, silný partner.
Jednatřicátého března jsem podepsal smlouvu se společností
Wellness hotel Abacie Nový Jičín. Firma úspěšně provozuje stejnojmenný hotel v budově bývalé Tatrovanky. Byl to také jeden
z hlavních důvodů, proč se rada města přiklonila k této nabídce.
I když musím říci, že také vize uchazeče, který skončil na druhém
místě, byla velmi zajímavá.
Jaké jsou záměry společnosti Wellness hotel Abacie, jejímž
statutárním zástupcem je Miroslav Posád a za provoz Hotelu
Praha bude zodpovědný Roman Posád? Hotelu chce navrátit
věhlas, jaký měl za první republiky. Objekt by měl žít po celý den.
Kromě hostů v restauraci, a později i v hotelu, by měl sloužit také
kolemjdoucím. V současných prostorách šatny nájemce na vlastní
náklady vybuduje cukrárnu a okénko s občerstvením, aby lidem
jdoucím do práce a školákům nabídl snídani s sebou, v poledne
oběd v krabičce a odpoledne třeba sladkosti.
Již nyní probíhá obměna nábytku a dekorativních prvků v restauraci. V její centrální části bude stát bar, z jídelny vznikne svatební salonek a ze zaniklého baru Sahara se stane dětská herna.
Mezi další investiční plány nového provozovatele patří například
dovybavení konferenčních sálů, renovace sociálního zázemí
včetně rekonstrukce sociálních zařízení u restaurace. Zprovozněn
bude i hotel a zahrádka před budovou. Všechny investiční záměry
nájemce konzultuje s památkáři a dotčenými odbory, které je
schvalují.
A jak vypadá smlouva po finanční stránce? Jednání byla sice
složitá, ale velmi korektní a smlouva je vyvážená pro obě strany.
Společnost Wellness hotel Abacie bude platit měsíční nájemné
dvacet tisíc korun a samozřejmě také energie. Jakmile město
provede rekonstrukci sociálního zařízení v hotelové části budovy,
zvedne se nájem na padesát tisíc korun měsíčně. Nájemce se
zavázal, že dopředu složí jako jistinu tři měsíční nájmy ve výši
šedesát tisíc korun a dalších dvě stě deset tisíc jako zálohu na
služby.
Za velmi seriozní považuji návrh provozovatele, že v případě
odstoupení od smlouvy bude platit dvouměsíční výpovědní doba,

navíc uhradí ještě nájem za dalších osm měsíců. Smlouva nájemci
zakazuje v prostorách hotelu provozovat výherní automaty, erotické služby nebo zastavárny – o tom nový provozovatel ani
neuvažoval. Pokud jde o nový mobiliář, stoly a židle přijdou na
čtyři sta tisíc korun. Tuto částku společnosti odpočítáme z nájemného.
Na závěr chci všem, kteří se na tomto – věřím že, dlouhodobém
a úspěšném – projektu podíleli, poděkovat. A vás, vážení spoluobčané, srdečně zvu do Hotelu Praha. Jeho znovuotevření proběhne desátého května.
Jaroslav Dvořák

Prestižní ceny pro Nový Jičín
Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Představitelé čtrnácti měst se šestnáctého dubna zúčastnili ve
Španělském sále Pražského hradu udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových
rezervací a zón. Prestižní ocenění Historické sídlo roku 2014 převzali od ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a ministra
kultury Daniela Hermana zástupci Chebu. Nový Jičín zde získal
ocenění jako vítěz krajské soutěže. Kromě toho obdržel Zvláštní
uznání za soustavné vynikající výsledky v péči o svou památkovou
rezervaci.

Veřejná setkání s občany
Novojičínský zpravodaj
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 2015. Prostor bude také pro dotazy, připomínky a podněty občanů.
Místa a termíny setkání: Žilina – pondělí 18. května v 17.00
hod. (restaurace Kolonie), Loučka – úterý 19. května v 17.00 hod.
(restaurace U Chovatelů), Kojetín – středa 20. května v 17.00
hod. (restaurace), Bludovice – pondělí 25. května v 17.00 hod.
(budova Fojtství), Straník – úterý 26. května v 17.00 hod. (tělocvična areálu TJ).

Převody aut jsou na webu
Libor Macíček, vedoucí odboru dopravy
Sdělujeme vlastníkům a provozovatelům ojetých vozidel, že
ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci www.dokonceteregistraci.cz. Jejím prostřednictvím si můžete ověřit, zda vozidlo
není v takzvaném polopřevodu a zda jeho vlastník je zapsán správně.
Kontrolu lze provést po vložení čísla osvědčení o registraci vozu –
dozvíte se, zda je registrace dokončena, nebo je nutné ji dokončit.

Zveme vás na

OSLAVY 70. VÝROČÍ
KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY,
které se uskuteční v úterý 5. května v Novém Jičíně.
Program:
9.00–12.00 hod.
10.00 hod.
14.00 hod.
17.00 hod.
19.00 hod.
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Prohlídka vojenské techniky (Masarykovo náměstí)
II. světová válka – představení s bojovou ukázkou (Masarykovo náměstí)
Pietní akt u Pomníku padlých (městský hřbitov)
Vernisáž výstavy Za svobodu 1938–1945 (Žerotínský zámek)
Slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc (Beskydské divadlo)
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Radnice vyzývá: Deratizujte!

Bezplatná likvidace autovraků

Naděžda Davidová, odbor životního prostředí

Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Město Nový Jičín vyzývá vlastníky, nájemce nebo správce budov,
kanalizace, horkovodů, šachet a kolektorů, aby zajistili deratizaci
na svém nebo svěřeném majetku – na vlastní náklady a pro zvýšení
účinnosti jednotně ve dvou fázích, nejlépe od 1. do 31. května a od
1. do 30. září 2015.
Povinnost provést deratizaci vyplývá z § 57 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů. Provádět ji může pouze způsobilá osoba. Pro zajištění úspěchu celé akce doporučujeme:
• pevně utěsnit otvory vedoucí k možným hnízdištím potkanů – nejlépe zabetonováním
• opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor
a hospodářských objektů
• utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení a podobně
• větrací otvory a kanalizační vpusti zajistit vhodnou mříží nebo jinak
zabezpečit
• utěsnit okenní a dveřní otvory do prostor, kde se hlodavci mohou
zdržovat, spodní část dveří případně oplechovat
• odstranit všechna rumiště a skládky, jež mohou hlodavcům poskytovat úkryt
• zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vyměnit poškozené a netěsnící nádoby, udržovat čistotu v jejich okolí
• zajistit položení nástrah v jednotném termínu určeném Městským úřadem Nový Jičín.

Každoroční bezplatnou ekologickou likvidaci autovraků nabízí
město Nový Jičín ve spolupráci s autovrakovištěm Ženklava – letos
opět s možností výkupu do 5 tisíc korun. Akce se uskuteční v sobotu
16. května od 8.00 do 12.00 hodin na parkovišti před areálem
Technických služeb města Nový Jičín na Suvorovově ulici 114.
Bezplatně odevzdat lze osobní a malá nákladní auta o hmotnosti
do 3,5 tuny. Podmínkou je předání vozidla a možnost identifikace
podle VIN. Při předání autovraku obdrží majitel potvrzení, které
slouží jako doklad k trvalému vyřazení vozidla z provozu. Doprava
všech autovraků na autovrakoviště bude zcela zdarma.
Při předání vozidla je nutno předložit velký technický průkaz.
V něm uvedený majitel musí být přítomen s občanským průkazem,
případně lze autovrak předat i s jeho plnou mocí, která nemusí
být úředně ověřena. Občané mohou i před akcí využít odvoz nepojízdných vozidel přímo od svých obydlí – po dohodě s majitelem
autovrakoviště Milanem Petrem, telefon 602 550 002.
Bližší informace poskytne Marta Kiššová z odboru životního
prostředí městského úřadu, kancelář 306, telefon 556 768 365,
e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.

Hříchy a rizika jarního úklidu
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Rajónoví strážníci každý rok v době jarního úklidu zaznamenávají zvýšený počet případů odkládání odpadu vedle kontejneru.
Vznikají tak černé skládky, které hyzdí naše město. Přitom
nepotřebný odpad lze bezplatně odložit v separačních dvorech
na Palackého a Propojovací ulici. Kdo nemá možnost přivézt
odpad do separačního dvora, může si za výhodnou cenu
objednat kontejner včetně odvozu. Více informací najdete na
www.novy-jicin.cz.
Další problém představují nálezy použitých injekčních stříkaček
na veřejných prostranstvích. Pokud na dětských hřištích, v parcích
nebo jinde najdete odhozenou injekční stříkačku i s jehlou,
nesnažte se ji sami uklidit. Přivolejte strážníky, kteří místo zkontrolují – někdy v okolí nálezu najdou další stříkačky. Strážníci jsou
ke sběru tohoto nebezpečného odpadu vybaveni a nechají ho
ihned bezpečně zlikvidovat.

Sběr nebezpečných odpadů
Marta Kiššová, 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 13. 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 13. května: 17.00–17.30 – točna autobusu
Straník – středa 20. května: 15.45–16.15 – nad školou, 16.15–16.45
– u prodejny Jednoty, 16.45–17.30 – odbočka ke hřišti
Bludovice – středa 27. května: 15.45–16.15 – čerpací stanice,
16.15–16.45 – autobusová zastávka u České školy, 16.45–17.30
– u kostela
Žilina – středa 3. 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.

Novojičínský zpravodaj

Je tady Zelené město 2015
Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
Letos opět proběhne akce Zelené město, která 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 údržbou zeleně.
Přihlásit se mohou studenti, kteří v den nástupu dosáhnou 16 let.
Přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách města, na
odboru životního prostředí městského úřadu, ve vestibulu radnice
na Masarykově náměstí 1 a na recepci městského úřadu na Divadelní 3. K přihlášce je třeba doložit originál dokladu o studiu.
Přihlášky přijímáme do čtvrtka 14. května na odboru životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín (3. patro,
kancelář 303) – lze doručit poštou, osobně nebo zaslat naskenované na e-mail kkuzelova@novyjicin-town.cz. Více informací
poskytne Kateřina Kuželová, telefon 556 768 261, e-mail
kkuzelova@novyjicin-town.cz.

Krytý bazén bude uzavřen
Upozorňujeme návštěvníky, že od 1. června do 31. prosince
letošního roku bude zdejší krytý bazén uzavřen. Důvodem je
plánovaná rekonstrukce. Provoz venkovního bazénu zůstane
zachován. Děkujeme za pochopení.

Novela zákona o zemědělství
Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Prvního ledna letošního roku nabyla účinnosti novela zákona
o zemědělství č. 179/2014 Sb. Jejím cílem je uvést do souladu zákony
o zemědělství, o základních registrech, živnostenský zákon, nový
občanský zákoník a kontrolní řád.
Nejdůležitější změnou je zrušení místní příslušnosti ve vztahu k Evidenci zemědělského podnikatele – žadatel může požádat o zápis
nebo vyřazení, případně oznámit změny u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností v České republice.
Nově se v žádosti o zaevidování ani ve vlastním osvědčení neuvádí
zaměření zemědělské výroby. Mimo to 1. dubna 2015 nabylo účinnosti
Vládní nařízení č. 50/2015 Sb., jež kromě jiného vyžaduje zápis do
Evidence zemědělského podnikatele při poskytnutí dotací.
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Provoz hřišť u základních škol
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu

Do práce na kole – a s bonusy
Michaela Mrklovská, cyklokoordinátor města

Základní školy v Novém Jičíně zpřístupní svá hřiště veřejnosti
v roce 2015 v následujících obdobích:
Školní hřiště při ZŠ Komenského 66
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování a prázdnin: Po–So od 15.00 do 20.00 hod.,
Ne zavřeno.
Po 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 od 15.00 do 18.00 hod., So–Ne od
9.00 do 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 od 16.00 do 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 od 18.00 do 20.00 hod., So od 9.00
do 20.00 hod., Ne zavřeno
Červenec: Po–So od 9.00 do 20.00 hod., Ne zavřeno
Srpen: Po–So od 9.00 do 15.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod.,
Ne zavřeno
Upozornění: Návštěvníci školních hřišť musejí dodržovat ustanovení jejich provozních řádů. Provoz na hřištích namátkově kontroluje Městská policie Nový Jičín.

Dopřejte si Férovou snídani
Novojičínský zpravodaj
Piknikový happening s názvem Férová snídaně NaZemi se uskuteční v sobotu 9. května od 10.00 hodin ve zdejších Smetanových
sadech, za deště v altánu a party stanu na témže místě. Happening
bude součástí Světového dne pro fair trade, který se v Česku koná
popáté, ale v Novém Jičíně bude mít premiéru.
„Lidé si s sebou mohou přinést své oblíbené potraviny, například
dort z fairtradového kakaa od pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly
nebo čaj z indických čajových zahrad. K tomu si mohou přibalit
třeba vajíčka od místního chovatele, lokální med či domácí marmeládu. Pro lepší pohodlí doporučujeme vzít si deku, karimatku,
nádobí či piknikový koš,“ doporučuje Hana Benčáková z pořádající
nevládní organizace NaZemi.
Pro děti budou připraveny omalovánky a dospělí si budou moci
vyměnit návody na domácí jídla v Bazaru zdravých receptů. Společnou snídaní na veřejném místě vyjádří podporu myšlence fair
trade – obchodu, který lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky
nabízí možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.
Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují své plodiny
s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy.
Více informací o fair trade a označení těchto výrobků najdete
na stránkách www.fairtrade-cesko.cz. Podrobnosti o první novojičínské Férové snídani se dozvíte v události na facebooku
https://www.facebook.com/zdravemestonovyjicin a na průběžně
aktualizovaném webu www.ferovasnidane.cz.
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Vydáte se i vy do práce na kole?

Foto: Fotogalerie.automat

Na konci dubna skončila registrace účastníků kampaně Do práce
na kole. Od čtvrtého května všem přihlášeným nezbývá než poctivě
šlapat do práce na kole a na webových stránkách kampaně si pravidelně zaznamenávat jízdy!
Pro všechny účastníky kampaně jsme připravili několik akcí „Na
triko“ – stačí se prokázat soutěžním tričkem. Ve čtvrtek 7. května
si v kavárně Caffé Cappello na náměstí můžete zdarma vychutnat
dobrou kávu a ve středu 13. května ji porovnat s kávou v Pizza
Oskar restaurantu v místní části Loučka. Milovníky dobrého čaje přivítá ve čtvrtek 21. května čajovna Archa, středa 27. května bude
patřit zmrzlině v cukrárně Sauro. Celý květen mohou účastníci kampaně v hodinách pro veřejnost jednou bezplatně navštívit zdejší
krytý bazén.
Přesné časy jednotlivých „Akcí na triko“ najdete na webu
www.dopracenakole.net v sekci města Nového Jičína. Těšíme se
i na vaše pěkné fotky z těchto akcí! Soutěžit lze nejen v pravidelnosti,
ale i kreativitě (cycle-chic), cykloopatření a kategorii Cyklozaměstnavatel roku.
Slavnostní vyhlášení výsledků kampaně se uskuteční v sobotu
13. června na Masarykově náměstí jako součást akce Sport Fest.
Přesný termín se dozvíte rovněž na webu kampaně. Už teď se
můžete těšit na mnoho zajímavých cen, které zde průběžně zveřejňujeme!
Partneři kampaně Do práce na kole v našem městě:
Město Nový Jičín, Optika Lenka, Nemocnice AGEL Nový Jičín,
VOP CZ, TONAK, Pojišťovna Allianz, Cukrárna Sauro, BESIP,
Pizza Oskar restaurant, Čajovna Archa, Kino Květen, Caffé Cappello, Bikemania shop, Tandem M+R, CykloArt Nový Jičín.

Pomocná ruka jménem Kafira
Kateřina Varmužová, specialistka v oblasti sociální péče
Kafira je obecně prospěšná společnost, poskytující pomoc a podporu zrakově handicapovaným lidem. Naše služby jsou nyní zdarma
dostupné také dětem od sedmi let a jejich rodinám.
Poradíme vám s výběrem a získáním kompenzačních pomůcek,
případně je můžeme krátkodobě zapůjčit k vyzkoušení v domácím
prostředí. Nabízíme nácviky čtení a psaní v Braillově písmu, samostatného pohybu a orientace ve venkovním i vnitřním prostředí a činnosti,
jejichž cílem je rozvoj dovedností v práci s počítačem.
Najdete nás v Novém Jičíně na Štefánikově ulici 7. Využít můžete
rovněž e-mailovou adresu kdetem-nj@kafira.cz nebo zavolat Kateřině
Varmužové na telefon 777 574 366. Více informací získáte na
www.kafira.cz.

Novojičínský zpravodaj
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Hledáme společníky k seniorům

Romové oslavili svůj svátek

Lenka Hájková, Dobrovolnické centrum ADRA

Veronika Kačo

Dobrovolnictví mnohdy vyústí v nové přátelství.

Foto: archiv DC ADRA

Dobrovolní společníci, kteří navštěvují staré lidi v domovech pro
seniory, jsou již běžným jevem. Místní Domov Duha spolupracuje
s dobrovolníky z řad obyvatel města čtvrtý rok. Za tu dobu se jich
u zdejších klientů vystřídalo přes čtyřicet. Nyní sem dochází dvaadvacet dobrovolníků.
„Máme s nimi velmi dobré zkušenosti, a proto chceme jejich společnost nabídnout i klientům Domova Paprsek,“ tvrdí ředitelka obou
domovů Dana Jančálková a dodává, že dobrovolnické návštěvy
seniorům prospívají. „Často vedou ke zlepšení jejich psychiky, někteří
senioři začali opět mluvit. To příznivě ovlivňuje náladu v celém domově,“ konstatuje ředitelka.
Pro seniory tady hledají další vnímavé a sociálně zralé lidi, ochotné
věnovat jednu až dvě hodiny návštěvě osamělých seniorů. Dobrovolnické centrum ADRA poskytne zájemcům vstupní školení a proplatí jim náklady na dopravu.
Zájemci se mohou přihlásit v místním Dobrovolnickém centru
ADRA na Sokolské ulici 9 každou první středu v měsíci od 15.00
do 17.00 hodin. Případně mohou oslovit koordinátorku Naďu Lebedovou, telefon 734 171 307, e-mail nada.lebedova@centrum.cz.

Lidé na celém světě osmého dubna slavili Mezinárodní den Romů.
Výjimkou nebyl ani Nový Jičín. V Základní škole Tyršova se uskutečnila
přednáška s projekcí na téma Dějiny Romů. Michal Schuster z Muzea
romské kultury v Brně vyprávěl o jejich putování do Evropy i tragických
okolnostech romského holocaustu za druhé světové války. Součástí
přednášky byla ochutnávka romské kuchyně, prodej hudebních
nosičů, prohlídka knih i bezplatná nabídka časopisů.
Odpoledne program pokračoval v Čajovně Archa. Návštěvníci si
poslechli klavírní koncert mladého virtuoza Patrika Kača, v jehož
podání zazněla také mezinárodní romská hymna Dželem Dželem.
Opět nechyběla romská periodika, hudební nosiče a romská jídla.
Tečku za oslavou učinil večerní koncert hudební skupiny Triangl
Band z Přerova a vystoupení místního tanečního souboru Cikne
Čhave v Coffeemusicbaru.
Mezinárodní den Romů je připomínkou prvního světového kongresu Mezinárodní romské unie, který se konal v roce 1971 ve Velké
Británii. Jeho delegáti se usnesli na podobě romské vlajky a mezinárodní hymny. V Česku tento svátek slavíme od devadesátých let.
A proč jsem se k oslavám připojila také? Jsem hrdá, že jsem Romka
– celým svým tělem, srdcem i duší. Jsem hrdá, že máme vlastní
hymnu, vlajku, původ, zvyky, tradice a další poklady.

Školáci měli vědu jako zábavu
Darina Kadlecová
O velikonočních prázdninách jsme s dětmi z družiny Základní školy
Komenského 68 navštívili zábavní vědecký park Vida v Brně. Ve třech
podlažích nás čekalo na sto padesát pokusů a zajímavých jevů rozdělených do tematických sekcí Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět.
Děti si vyzkoušely například simulované zemětřesení, vystřelily
vodíkovou raketu, hrály si v rotující místnosti a stiskem jediného
tlačítka rozpoutaly tornádo, povodeň či tsunami. Všem se to moc
líbilo a hned na první pohled je jednotlivé modely zaujaly a motivovaly
ke zkoumání. Prvňáčci se mohli od bádání odreagovat v dětské části
se skluzavkami, průlezkami a interaktivními modely.

V Mozaice pletli pomlázky

Navrhněte Dobrovolníka roku!
Daniela Susíková, koordinátor komunitního plánování
Naše město již podruhé vyhlašuje anketu Dobrovolník roku jako
poděkování všem, kteří nezištně pomáhají v sociální a zdravotnické
oblasti. Písemné nominace mohou podávat organizace i občané
odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín. Jejich uzávěrka
bude v pondělí 25. května.
Titul Dobrovolník roku lze udělit registrovaným i neregistrovaným
dobrovolníkům a osobám, kteří pomáhají sociálně slabým a vyloučeným lidem, seniorům, nemocným a hendikepovaným jak v terénu,
tak v sociálních či zdravotnických organizacích v Novém Jičíně.
Ocenění lze udělit i občanovi jiné obce, pokud vyvíjí dobrovolnickou
činnost v našem městě.
Písemné nominace musejí obsahovat základní údaje o navrhované
osobě – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, popřípadě
e-mailovou adresu – a samozřejmě stručný životopis a podrobný
popis činnosti, která je důvodem nominace. Navrhovatel musí rovněž
uvést své jméno, adresu a telefonický kontakt na sebe.
Své tipy můžete zasílat na adresy dsusikova@novyjicintown.cz nebo lfrantova@novyjicin-town.cz. Nominace v listinné
podobě lze poslat poštou Daniele Susíkové na adresu Městský úřad
Nový Jičín, odbor sociálních věcí, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.
Došlé nominace posoudí sociální komise, která své návrhy předloží
radě města. Slavnostní vyhlášení Dobrovolníka roku proběhne
16. září při Dni sociálních služeb.

Novojičínský zpravodaj

Na velikonoční neděli si tatínci, dědečci, ale i maminky v rodinném centru Mozaika upletli pomlázky z vrbového proutí. Nejprve
se všichni naučili „osmerák“, aby se poté mohli popasovat s tatarem z jedenácti proutků. Na závěr si vytvořili košíček kolem rukojeti.
Všichni byli šikovní a jistě si na Červené pondělí každý se svým
tatarem vykoledovali sladkou pomlázku.
Text a foto: Zuzana Rosová
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Chcete prožít Noc kostelů?

Kunínský zámek: Zastavte se!

Pavel Wessely

Jaroslav Zezulčík, kastelán

Před čtrnácti lety se v Německu poprvé uskutečnila Noc kostelů.
Nejširší veřejnosti se zdarma otevřely kostely křesťanských církví,
v nichž se konaly koncerty, komentované prohlídky a představení.
O osm let později se tato akce ujala i v naší zemi.
V Novém Jičíně se letošní Noc kostelů uskuteční v pátek 29. května od 18.00 do 22.00 hodin. Otevřeny budou modlitebna Českobratrské církve evangelické a římskokatolický kostel Nejsvětější
Trojice, oba v Janáčkových sadech. Posledně zmíněný, původně
gotický kostel z patnáctého století, bude takto přístupný vůbec
poprvé.
K návštěvě bude zvát hlas zvonů, v kostele si v přestávkách
komentované prohlídky budete moci vyslechnout tamní varhany
a dvě vystoupení pěveckého sboru Ondráš či chrámové scholy.
Zájem bude nepochybně o vstup na kůr a na samotnou věž. Připraven bude i program pro děti. Zpřístupněná bude rovněž několik
kroků vzdálená původně hřbitovní kaple.
Ta už sousedí s evangelickou modlitebnou, která také nabídne
pestrý program. Na úvod to bude vystoupení souboru Corda Magico
z Holešova. Následovat bude hra na cimbál v podání bratři Čípových,
poté zahraje cimbálová muzika Trojačka. K vidění bude výstava
o historii i současném životě evangelické církve v našem městě.
Ani tady nebude chybět několik lákadel pro děti.

Přílet čápů Viktora a Markéty na konci března opět ohlásil začátek
nové sezony v barokním zámku v Kuníně. O největší letošní novince
– vzácných obrazech přivezených jako dědictví z rakouských Korutan
– jsme vás informovali v minulém čísle. Obrazy jsme vystavili v zámeckém Žlutém pokoji.
A co jsme pro vás letos připravili? Na jaře se sem malí výletníci
vydají za dětskými programy Divadélka Mrak. Na konci května otevřeme výstavu věnovanou legendárnímu polskému spisovateli Henryku Sienkiewiczovi. Výstava jeho osobních věcí se poprvé bude
konat mimo hranice Polska. V našem zámku se zdrží do konce srpna.
V neděli 30. srpna zde propukne Hradozámecká noc. Kromě prohlídky výstavy bez průvodců nabídne promítání polských historických
filmů na motivy Sienkiewiczových románů, spojené s ochutnávkou
polské kuchyně v místní zámecké restauraci. Součástí programu
budou oblíbené noční prohlídky zámku s dětskými průvodci a nekonečný proud barokní hudby na zámku a v nedalekém kostele.
Chybět nebudou ani slavnosti jiřinek a růží. Růže pro paní hraběnku
proběhnou od 26. do 30. září, aranžmá bude opět vázat známý
florista Slávek Rabušic. Na závěr ještě hudební lahůdka: v sobotu
6. června se v programu Le jardin des plaisirs – Zahrada potěšení
představí vynikající sopranistka Laila Cathleen Neuman a kontratenor
Jean Sebastien Beauvais.

Fotosoutěž čtenářů slaví jubileum
Novojičínský zpravodaj
Pátý rok je fotosoutěž čtenářů nedílnou součástí Novojičínského
zpravodaje. V tomto čísle si nejzdařilejší záběry můžete na poslední
stránce prohlédnout popadesáté. Zakladatele soutěže, předsedy
hodnotící poroty a neúnavného glosátora příchozích snímků Pavla
Wesseleho jsme se zeptali:
Padesát kol, to už je pořádné množství snímků. Počítáte je?
Rozjezd v roce 2011 byl skromnější, ale teď dostáváme každý
měsíc zpravidla přes dvacet fotek. Odhaduji, že brzy překonáme
tisícovku. Naprostá většina autorů jsou obyvatelé našeho města.
Pominu-li Kunín, tak jen výjimečně přijde snímek od sousedů, třeba
z Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnice nebo Rybí. Máme také okolo
patnácti stálých zasílatelů. Podle pravidla, že s dílem roste chuť,
jsou to převážně úspěšní soutěžící. Někdy se ale ukáže zcela nový
autor, který hned napoprvé zvítězí. Mimochodem, v dosavadní historii
si jeden autor připsal nejvýše šest vítězství.
Co soudíte o úrovni zasílaných fotografií?
Někdy si lámu hlavu nad tím, že hodnotitelé stěží vyberou tři obstojné snímky. Příště je mi naopak líto, že máme jen tři stupně vítězů.
Možná stojí za to připomenout, jak probíhá jejich hodnocení.
Zpočátku snímky posuzovali čtyři, nyní už pět porotců. Každý
vybere tři nejzdařilejší snímky, kterým přidělí 1 až 3 body. Po sečtení
všech bodů získávají první tři autoři od města odměnu. A jejich fotografie se samozřejmě objeví na zadní straně Novojičínského
zpravodaje.
Poradíte amatérským fotografům, jaká kritéria by měl soutěžní
snímek splňovat?
Základní požadavky pravidelně uvádíme na zadní straně. Vedle
originality námětu oceňujeme technickou, případně i uměleckou
úroveň. Občas z hodnocení vypadnou i hezké snímky z okolní přírody,
protože většinou nejde o záběr našeho města. Nevhodné jsou snímky,
které se snaží ukázat nejraději celé město – po nezbytném výrazném
zmenšení snímku neukáží téměř nic. I zde platí, že méně bývá více.
Osobně oceňuji záběry, které mohou autorovi připadat všední, protože je vidí denně ze svého okna. Při obratném nasměrování kamery
a přiblížení však přinesou pro nás ostatní nevšední snímek.
Na poslední stranu zpravodaje se dostanou jen nejzdařilejší
snímky. Co se děje s ostatními?
Před časem jsme uspořádali výstavu soutěžních fotografií v pro-
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storách bašty městského opevnění. Tyto snímky jsou dosud ke
zhlédnutí na webových stránkách Klubu rodáků a přátel města
www.rodaci.webgarden.cz. Domnívám se, že do roka bychom mohli
uspořádat „druhé vydání“ výstavy. Zajímavé snímky mohou, v souladu s podmínkami soutěže, posloužit i k propagaci města.
Předchozí soutěž Poznáváš své město měla pětadvacet kol,
fotosoutěž čtenářů se dočkala dvojnásobku. Myslíte si, že v roce
2019 oslaví stovku?
Takové mé očekávání určitě nebylo. Naopak jsem před nedávnem
dával redakční radě ke zvážení, zda ještě pokračovat. Při občasných
setkáních s dlouhodobými čtenáři Novojičínského zpravodaje ale
vnímám trvalý zájem o tuto rubriku. A protože i od fotoamatérů přicházejí většinou objevné snímky, kdo ví…

Neúnavný fotograf a glosátor soutěžních snímků Pavel Wessely.
Foto: archiv Pavla Wesseleho

Novojičínský zpravodaj
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Discgolfisté: Devět medailí!

Benjamínci vyhráli turnaj

Kryštof Novák

Jana Martincová, vedoucí týmu

Čtyři turnaje během tří březnových a dubnových víkendů odehráli
členové zdejšího discgolfového klubu Moravian Gators. Získali v nich
celkem devět medailí. Na dvoudenním ligovém turnaji v parku u zámku
Kozel na Plzeňsku Petra Javorková vyhrála kategorii Women, Kryštof
a Přemysl Novákovi obsadili mezi muži čtvrté a páté místo.
Další členové klubu se v tutéž dobu zúčastnili turnaje v Přerově.
V juniorské kategorii zvítězil loňský mistr republiky a patrně největší
talent českého discgolfu, teprve čtrnáctiletý Jakub Knápek. Jeho
oddílový kolega a kamarád Bohdan Bílek skončil třetí, stejně jako
Pavel Kotala v nejnabitější kategorii Open.
O velikonočním víkendu se konal turnaj na prvním pevném městském hřišti na Moravě, kterým se může pochlubit Uherské Hradiště.
Discgolfisté z Moravian Gators zde získali čtyři medaile – Petra Javorková za vítězství v kategorii Women, Jakub Knápek po rozhozu za
prvenství mezi juniory a jeho otec Radek Knápek za triumf ve skupině
Master. Bohdan Bílek k tomu přidal třetí místo v kategorii juniorů.
Medailové žně o týden později prodloužila Petra Javorková. Na turnaji O pohár starosty města Uničova dosáhla mezi ženami na druhou
příčku, když šlapala na paty mistryni republiky Jarmile Havířové.

Naši fotbaloví benjamínci vyhráli dvaadvacátého března silně obsazený mezinárodní halový turnaj v Banské Bystrici. V utkáních s dalšími
pěti týmy třikrát zvítězili a dvakrát remizovali. Cennou remízu vybojovali
také s místní Duklou, kde působí fotbalová škola bývalého slovenského reprezentanta a internacionála Marka Hamšíka.
Kromě turnajového prvenství si novojičínští fotbalisté pod vedením
trenéra Milana Fuska odvezli také individuální ocenění – Thomase
Cauzza vyhlásili nejlepším střelcem a Jakuba Andrýska nejužitečnějším hráčem. Našim benjamínkům se na Slovensku nebývale daří.
Od loňského roku tam sehráli tři turnaje, a pokaždé stáli na stupních
vítězů.

Benjamínci z Nového Jičína nenašli na turnaji přemožitele.
Foto: Jana Martincová

Přemysl Novák postoupil na turnaji u zámku Kozel do finále.
Foto: archiv Moravian Gators

In–line bruslení na zimáku

Ligocki má patnáctý rekord
Jan Kopera
Již patnáctý sportovní výkon zapsaný do České knihy rekordů
zaznamenal ultramaratonec Karel Ligocki. Na novojičínském zimním
stadionu od jednatřicátého března do prvního dubna ujel na bruslích
2 527 kol po 137 metrech, což činí 346,2 kilometru. Utvořil tak nový
český rekord ve čtyřiadvacetihodinovce na ledě, který na místě
potvrdila zástupkyně agentury Dobrý den.
Osmapadesátiletý traťový dělník ze Suchdolu nad Odrou překonal
vzdálenost, kterou lze přirovnat k jízdě se startem na zdejším Masarykově
náměstí a cílem na Václavském náměstí v Praze. Na svůj výkon se tvrdě
připravoval. Trénoval ve sportovních areálech a zúčastnil se mezinárodních běžeckých maratonů v Košicích a švýcarském Luzernu.
Nechyběla ani příprava na zimních stadionech v Novém Jičíně, Ostravě
a Bohumíně i trénink na venkovním rychlobruslařském oválu v polském
Zakopaném. Na ledě Ligocki najezdil dvě stě deset hodin.

Tenisté vyměnili halu za kurty
Radek Vrba
Jarní počasí dovolilo tenistům připravit kurty na novou letní sezonu.
Nafukovací hala už odpočívá ve skladu, s její demontáží pomáhalo přes
dvacet sportovců. Závodní družstva zahájila tréninky dvacátého dubna.
Oddíl Tenis Olympia má v jednotlivých kategoriích šest smíšených týmů.
Rozpisy jejich zápasů najdete na www.tenisolympia.cz. Spolu s tréninky
začal na tenisových kurtech také provoz pro veřejnost.

Novojičínský zpravodaj

Ani když prší nebo je vedro k nevydržení, nemusíte sedět doma.
Během letní sezony každou neděli od 17.00 do 18.15 hodin si
na zimním stadionu můžete užívat veřejné in-line bruslení. Výjimkou budou neděle, kdy se tady uskuteční plánované víkendové
akce – proto doporučujeme sledovat náš web www.zimaknj.cz.
Pro příznivce in-line bruslení jsme připravili kvalitní plochu, kterou
ocení nejen začátečníci k bezpečným prvním krokům na „kolečkových“ bruslích, ale také zkušení bruslaři, jimž plocha umožní
svobodnou a svižnou jízdu.
Text Milan Urban, foto archiv zimního stadionu
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Osvobození Nového Jičína
Jan Číp, Muzeum Novojičínska
Letos si připomínáme sedmdesáté výročí osvobození a konce
druhé světové války, největšího a nejstrašnějšího válečného konfliktu
v lidských dějinách. Připomeňme si stručně události roku 1945
v našem městě.
V lednových mrazech pochodovaly přes Novojičínsko kolony
válečných zajatců z východu na západ a projížděly vlaky smrti s vězni
z koncentračního tábora v Osvětimi. Novým Jičínem procházelo
čtrnáctého ledna několik tisíc sovětských zajatců v rozedraných
šatech označených žlutými písmeny SU (Sowiet Union). Nocovali
za městem na holé zemi. Patnáctistupňový noční mráz provedl další
selekci... Dál pokračovali přes Starý Jičín na Polom. Kdo z ubožáků
nemohl dál, toho stráže SS zastřelily nebo ubily pažbou pušky.
Ponurá novojičínská věznice byla poslední stanicí německých
antifašistů ze skupiny vedené Elsou Stachovou z Oder. Od února
1945 tady začali soustřeďovat německé vojáky. Zběhy nebo podezřelé z přípravy zběhnutí, kteří selhali v boji, odsuzovali k trestu smrti
zastřelením. Popravováni byli za hřbitovem v bývalé pískovně. Odtud
je přenášeli v rakvích na blízký hřbitov. Na konci války balili mrtvoly
popravených do papírových pytlů od cementu.
I když třetí říše pozvolna spěla k porážce, její represivní orgány
pracovaly dál. V dubnu 1945 gestapo odhalilo a zatklo členy ilegálního
národního výboru a jen rychlý spád válečných událostí zabránil jejich
převozu na Mírov a odsouzení.
Na přelomu března a dubna přesídlil do Nového Jičína štáb oddílu
zvláštního určení 27, za nímž se táhla krvavá stopa válečných zločinů
na Slovensku. Po přesunu na Moravu zřídil zajatecký tábor pro slovenské vojáky, vracející se z hor. Tábor vznikl v Brodku u Přerova,
opěrné body v Ostravě-Zábřehu, Frýdku a Novém Hrozenkově. Oddíl
byl plně podřízen skupině armád Mitte, na Moravě zajišťoval operační
a bojový prostor.
Již od ledna začaly opevňovací práce kolem města. Zvláště u Sirkových lázní vznikaly ze silných kmenů stromů protitankové zátarasy,
okopy pro střelce pancéřových pěstí a protipěchotní překážky z ostnatého drátu. Účast obyvatel města byla o nedělích povinná a postup
prací osobně kontroloval starosta dr. Ernst Schollich.
V dubnu se německé obyvatelstvo začalo chystat na evakuaci.
Nedílnou součástí příprav bylo zakopávání a ukrývání cenných věcí,
znovu objevovaných zejména v sedmdesátých letech minulého století
v souvislosti s rozmachem stavebních a rekonstrukčních prací.
Koncem dubna a počátkem května bylo jasné, že dny tisícileté
říše jsou sečteny. Jen fanatičtí nacisté stále věřili v obrat války
a setrvávali ve fanatickém odporu. Armády 4. ukrajinského frontu
ale osvobozovaly okolní města a vesnice a tanky 1. československé

Zachovaná šipka a nápis LSR (Luft Schutz Raum) ukazují místo protileteckého
krytu v ulici 28. října.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Sovětští vojáci při slavnostní přehlídce na novojičínském náměstí.
Foto: Muzeum Novojičínska

samostatné tankové brigády se v prvních květnových dnech probily
do těsné blízkosti Nového Jičína – do Bartošovic Sedlnic.
Z okolních návrší bylo možné sledovat bojové akce a hořící města
a vesnice. Fulnek hořel až do 12. května. Několik set žen, dětí a starců
se 5. května shromáždilo na novojičínském náměstí a žádalo prohlášení města za nehájené. Starosta Schollich je z balkonu radnice
marně přesvědčoval o nutnosti obrany města. Naznačoval, že ví
o temných silách ve městě, vyhrožoval gestapem a vyzval shromážděné k rozchodu, aby se nestali terčem útoku nepřátelských „hloubkařů“. On sám v sobotu 5. května v podvečer opustil v doprovodu
poslední skupiny policistů město.
Následující den se sovětské motorizované jednotky 1. gardové
armády 4. ukrajinského frontu přiblížily od Kunína a Libhoště k Novému Jičínu. Současně s postupem pěších oddílů od Rybí přes vrch
Holivák od Žiliny a Bludovic přes Skalky nastal ústup německých
jednotek směrem na Starý Jičín, aby se nedostaly do obklíčení.
Němečtí ženisté vyhodili do vzduchu mosty u zemědělské školy
v Žilině, u bývalých městských jatek a tabákové továrny a na Jiráskově
ulici. Ve městě zůstaly menší německé jednotky, které kryly ústup
na Loučku a Starý Jičín. Podporovalo je německé dělostřelectvo
rozmístěné pod starojičínským kopcem. K větším bojovým střetům
došlo až v prostoru městského stadionu.
Při osvobozovacích bojích padlo sedm vojáků Rudé armády.
Prvním vojenským velitelem města se stal kapitán Bogdanov, po
něm gardový kapitán G. F. Jankovskij. Oba spolupracovali na rychlé
obnově normálního života ve městě s revolučními národními výbory.
Předsedou okresního národního výboru se stal Arnošt Leipert z Loučky, v čele místního revolučního národního výboru stál V. Trnavský.
Patnáctého května byl ustanoven řádný místní národní výbor, do
jehož čela zastupitelstvo zvolilo dr. Štece. Situace se, pokud to tak
lze označit, normalizovala.
Ve městě začaly narůstat protiněmecké nálady, jak postupně
vyplývaly na povrch obludné rozměry nacistických zločinů. S návratem vězňů z německých káznic a koncentračních táborů také přibývalo osobních svědectví o zvěrstvech spáchaných ve jménu
německého lidu.
Již 6. července proběhla úvodní fáze odsunu německého obyvatelstva – takzvaný divoký odsun v režii československé armády,
která jej provedla rychle a nekompromisně. Celkem 3 384 lidé byli
odsunuti ještě dříve, než účastníci Postupimské konference vítězných
mocností dospěli k názoru, že „...bude nutné provést přesun zbývajícího německého obyvatelstva nebo jeho elementů z Polska, Československa a Maďarska.“

Novojičínský zpravodaj

Květen 2015
Zatímco druhá světová válka skončila v Evropě 8. května, válka
s Japonskem pokračovala s neztenčenou silou. Vyvrcholila až
svržením atomových pum na Hirošimu a Nagasaki 6. a 9. srpna.
Druhého září císařské Japonsko kapitulovalo. Po šesti letech
a jednom dnu skončil nejkrvavější válečný konflikt v dějinách
lidstva.

Nový Jičín prošel mezi mnichovským diktátem ze září 1938
a nástupem komunismu v únoru 1948 změnami, které v jeho dosavadní historii neměly obdobu. Byli vyvražděni Židé, odsunuti Němci,
město postupně osídlilo české obyvatelstvo, proběhlo znárodnění.
Během pouhých deseti let se zcela změnil charakter města, národnostní i sociální složení jeho obyvatel.

Čestné občanství Msgr. Jana Šrámka
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Msgr. ThDr. Jan Šrámek při návštěvě Nového Jičína v červenci 1945.
Foto: Muzeum Novojičínska

Jan Šrámek v době svého působení v Novém Jičíně.
Foto: Muzeum Novojičínska

Naše město má více než pětačtyřicet čestných občanů. Jejich
počet se během badatelských aktivit archivu a muzea paradoxně
neustále zvyšuje, poněvadž mnoho těchto významných osobností
bylo pozapomenuto nebo opomíjeno. Patřil mezi ně také
Msgr. Jan Šrámek, jehož jméno jsme si opět začali připomínat
až po roce 1989. Letos je tomu již sedmdesát let, kdy mu čestné
občanství udělili představitelé tehdejšího městského národního
výboru při oslavách ukončení války v Evropě.
Msgr. ThDr. Jan Šrámek (*11. 8. 1870 Grygov – †22. 4. 1956 Praha) pocházel z chudé zemědělské rodiny Tomáše Šrámka a jeho
manželky Jenovéfy. Tomáš Šrámek zemřel, když byly jeho synovi
tři roky. Jan absolvoval jednotřídní školu v rodném Grygově.
S pomocí kněží poté vystudoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a teologickou fakultu univerzity v Olomouci. Brzy poté byl
v roce 1892 vysvěcen na kněze.
V únoru následujícího roku přichází Jan Šrámek do Nového
Jičína. Zde v letech 1893–1899 sloužil jako kaplan, poté jako
administrátor v Životicích na Opavsku a jako kaplan ve Všechovicích. Vedle funkce kaplana vykonával také další duchovní služby
v novojičínské polepšovně a ve věznici krajského soudu. Jednou
doprovázel i odsouzence na popraviště.
Dne 3. února 1895 založil v Novém Jičíně český Katolický spolek
dělnický. Tímto krokem Jan Šrámek aktivně vstoupil do politiky.
Vedle mužského katolického spolku založil 5. července 1898 také
křesťansko-sociální ženský spolek s názvem Budoucnost. Roku
1902 odešel do Brna, kde v letech 1905–1918 působil jako docent
a profesor na brněnském biskupském alumnátu.

Novojičínský zpravodaj

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl zvolen
předsedou Československé strany lidové. Jako poslanec vykonával rovněž post ministra několika koaličních vlád. V roce 1939
se svým spolupracovníkem Františkem Hálou uprchl do Polska,
Francie a následně do Velké Británie, kde působil jako předseda
londýnské emigrační vlády.
Když se vrátil do vlasti, navštívil u příležitosti oslav ukončení
války v Evropě 6. července 1945 naše město. O půl třetí odpoledne Msgr. Šrámka přivítali na zdejším náměstí představitelé
vojenské posádky v čele s velitelem 8. divize plukovníkem Janem
Satoriem i místní obyvatelé. Na připraveném pódiu společně
s ním vystoupil i jeho přítel a ministr pošt a telegrafů Msgr. František Hála.
Oba se zúčastnili slavnostní schůze národního výboru na radnici. Zde Jan Šrámek převzal z rukou zástupců města čestné
občanství Nového Jičína. Paradoxně v noci před tímto aktem
nastal první brutální divoký odsun německých obyvatel z Nového
Jičína. V únoru 1948 Msgr. Jan Šrámek, jenž v té době zastával
funkci místopředsedy vlády, podal demisi. O měsíc později se
pokusil o útěk do exilu, avšak byl zatčen a do konce svého života
internován v několika věznicích.
V místě svého posledního věznění – na zámečku Roželov
v Brdech – byl již Msgr. Šrámek těžce nemocný. Pod cizím jménem
jej hospitalizovali v pražské nemocnici Na Bulovce. Zde také
zemřel, poté byl tajně pochován ve Velkém Týnci. Až v roce 1991
byly jeho ostatky vyzvednuty a pietně uloženy na hřbitově na
Velehradě. Téhož roku prezident republiky Václav Havel posmrtně
vyznamenal Msgr. Jana Šrámka Řádem T. G. Masaryka druhého
stupně.
Město Nový Jičín na Jana Šrámka nezapomnělo. Již v roce
1945 po něm pojmenovalo část dnešní Sokolovské ulice jako
náměstí Msgr. Šrámka (do dubna 1948) a v roce 1993 bývalou
Marxovu ulici. Pamětní desku připomínající působení Msgr. Jana
Šrámka v našem městě najdete ve vstupní hale zdejšího římskokatolického farního úřadu.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Výstava ve foyeru:
■ Pátek 22. května – pondělí 22. června • SVČ FOKUS V OBRAZECH
• Činnost Fokusu ve fotografii.
Akce:
■ Úterý 5. května v 19.00 hod. • SLAVNOSTNÍ KONCERT K 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ • Účinkuje Moravská filharmonie Olomouc s dirigentem
Petrem Vronským.
POZOR, ZRUŠENO!
■ Středa 6. května v 19.00 hod. • Tomasz Jachimek: KOLEGA MELA
GIBSONA • One man show Martina Trnavského.
■ Pondělí 11. května v 19.00 hod. • Frank Houtappels: NA MĚLČINĚ
• Originální komedie, trochu absurdní, s překvapivými zvraty a hořkým
podtónem. Režie: Jakub Nvota. Hrají: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka,
Barbora Munzarová, Sabina Remundová. Předplatné skupiny A.
■ Úterý 12. května v 19.00 hod. – chrám Nanebevzetí Panny Marie
• PAVEL SVOBODA – varhany, MAREK ZVOLÁNEK – trubka • Skladby
J. B. L. de Ganta, J. S. Bacha, A. Corelliho, J. Pachelbela, H. Tomasiho.
Předplatné skupiny KPH.
■ Čtvrtek 14. května v 17.00 hod. • ŠKOLA HROU • Akademie Základní
školy Komenského 68. Předprodej ve školní družině.
■ Pátek 15. května v 18.00 hod. • DUHOVÝ SVĚT • Více informací
v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Neděle 17. května v 16.00 hod. • ZLATOVLÁSKA – PODLE
M. D. RETTIGOVÉ • V kuchyni jedné restaurace se kuchtík začte do
pohádky o Zlatovlásce a připálí cibulku... Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 17. května v 8.30 a 10.00 hod. • ZLATOVLÁSKA – PODLE
M. D. RETTIGOVÉ • Zadáno pro školy – anotace viz výše.
■ Úterý 19. května v 19.00 hod. • Tennesse Williams: TRAMVAJ DO
STANICE TOUHA • Drama o touze po věčném mládí, štěstí a právu na
porozumění. Režie: Emil Horváth. Hrají: Zuzana Slavíková, Klára Issová,
Martin Stránský, Ivan Jiřík, Kateřina Lojdová, Ondřej Kavan a další. Předplatné skupiny B.
■ Středa 20. května v 17.00 hod – malý sál • ABSOLVENTSKÝ KONCERT • Vstupenky na místě, vstupné dobrovolné. Viz program ZUŠ.
■ Pátek 22. května v 17.00 hod. • AKADEMIE SVČ FOKUS 2015 •
Viz program Fokusu.
Připravujeme:
■ Úterý 2. června v 18.00 hod. • Carole Greep: ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
• Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté
přátelství. Režie: Jiří Seydler. • Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka,
Nela Boudová, Radek Holub. Předplatné skupiny S.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
Týden válečných filmů:
■ Pondělí 4. května v 17.30 hod.
■ Úterý 5. května ve 20.00 hod. • BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ • Příběh
chlapce, který musel ze dne na den dospět, aby přežil. Válečný/drama.
Přístupné bez omezení, 112 min., titulky.
■ Pondělí 4. května ve 20.00 hod.
■ Úterý 5. května v 17.30 hod. • KÓD ENIGMY • Příběh matematického génia, jehož úžasný talent pomohl zkrátit druhou světovou válku
a zachránit tisíce lidských životů. Drama/thriller/životopisný. Do 12 let
nevhodné, 114 min., titulky.
■ Středa 6. května v 17.30 hod.
■ Pátek 8. května ve 20.00 hod. • KŘÍŽ CTI • Nad norskou divočinou
se vzájemně sestřelí angličtí a němečtí piloti. Skrze společnou touhu
přežít se zrodí neobvyklá přátelství. Válečný/drama/akční. Do 15 let
nepřístupné, 101 min., titulky.
■ Středa 6. května a čtvrtek 7. května ve 20.00 hod. • ŽELEZNÁ
SRDCE • Duben 1945. Seržant Wardaddy (Brad Pitt) se ujímá velení
tanku Sherman a s posádkou se vydává na vražednou misi v týlu nepřítele. Válečný/akční. Do 15 let nepřístupné, 135 min., titulky.
■ Sobota 9. května a neděle 10. května ve 20.00 hod. • DIPLOMACIE
• Hitler vydává šílený rozkaz – vyhodit do vzduchu všechny důležité
stavby v Paříži. Drama. Do 15 let nepřístupné, 84 min., titulky.
■ Čtvrtek 7. května a pátek 8. května v 17.00 hod. • 2D dabing
■ Sobota 9. května v 17.00 hod. • 3D dabing
■ Neděle 10. května v 17.00 hod. • 2D titulky • AVANGERS: AGE OF
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ULTRON • Výpravné pokračování největšího superhrdinského filmu
všech dob. Akční, dobrodružný. Do 12 let nevhodné, 141 min.
■ Pondělí 11. května – středa 13. května v 17.30 hod. • Máte rádi
Pretty woman? Tak na ni zapomeňte! Živelná komedie plná zmatků
a dobře mířených facek. Komedie. Do 12 let nevhodné, 93 min., titulky.
■ Pondělí 11 května a úterý 12. května ve 20.00 hod. • KLUB RVÁČŮ
• Projekt 100. Filmová ikona o absolutní ztrátě hodnot a anarchistických
hlubinách v každém z nás. • Drama/thriller. Do 15 let nepřístupné, 139
min., titulky.
■ Středa 13. května – pátek 15. května ve 20.00 hod. • EX MACHINA
• Příběh z blízké budoucnosti – názorná ukázka, jak to dopadá, když si
lidé hrají na Boha. Sci-fi/thriller. Do 15 let nepřístupné, 108 min., titulky.
■ Čtvrtek 14. května a pátek 15. května v 17.30 hod. • 2D titulky
■ Sobota 16. května a neděle 17. května ve 20.00 hod. • 3D titulky
■ Pondělí 18. května a úterý 19. května ve 20.00 hod. • 2D titulky •
ŠÍLENÝ MAX • Hlavní hrdina, pronásledovaný svou pohnutou minulostí,
je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť.
Akční/thriller. Do 15 let nepřístupné, 120 min., titulky.
■ Sobota 16. května a neděle 17. května v 17.30 hod. • OVEČKA
SHAUN • Život na farmě je nekonečná nuda. Shaun má plán, jak si
zařídit den volna. Animovaný. Přístupné bez omezení, 85 min.
■ Pondělí 18. května a úerý 19. května v 17.30 hod. • RYCHLE A ZBĚSILE 7 • I auta mohou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle
a zběsile to platí. Akční. Do 12 let nevhodné, 137 min., titulky.
■ Čtvrtek 21 května – sobota 23. května v 17.30 hod. • ZEMĚ ZÍTŘKA
• Někdejší dětský génius Frank (George Clooney) a chytrá, optimistická
teenagerka Casey (Britt Robertson), se vydávají na nebezpečnou pouť.
Sci-fi/mysteriozní. Do 12 let nevhodné, 130 min., dabing.
■ Čtvrtek 21. května a pátek 22. května ve 20.00 hod. • 2D
■ Sobota 23. května a neděle 24. května ve 20.00 hod. • 3D • POLTERGEIST • Nové zpracování klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný
život se obrátí naruby, když se v jejím domě začnou dít podivné věci.
Horor/thriller. Do 12 let nevhodné, 100 min., titulky.
■ Sobota 23. května a neděle 24. května v 15.30 hod. • PÍRKOVO
DOBRODRUŽSTVÍ • Nevyniká ani krásou peří, ani sokolí sílou. Přitom
by tak moc chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Animovaný/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 90 min., dabing.
■ Neděle 24. května a pondělí 25. května v 17.30 hod.
■ Úterý 26. května a středa 27. května ve 20.00 hod. • ŽIVOT JE
ŽIVOT • Ondřej Vetchý a Simona Stašová řeší milostné a životní eskapády
svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Komedie. Do 12 let nevhodné,
95 min.
■ Pondělí 25. května ve 20.00 hod. • RUDÁ MAŠINA • Když na olympiádě v roce 1980 vyhrál americký hokejový tým nad sovětským, mluvilo
se o zázraku na ledě. Akční/dobrodružný. Přístupné bez omezení,
85 min., titulky.
■ Úterý 26. května a středa 27. května v 17.30 hod. • DEN BLBEC •
Pokud jste ho neprožili, můžete si ho nanečisto vyzkoušet ve stejnojmenné komedii. Do 12 let nevhodné, 110 min., titulky.
■ Středa 27. května ve 13.00 hod. • DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD • Bio Senior. Leží v indickém Jaipuru a stal se útočištěm sedmi
trochu noblesních a trochu potrhlých britských penzistů. Komedie.
Do 12 let nevhodné, 122 min., titulky.
■ Čtvrtek 28. května a pátek 29. května v 17.30 hod. • LADÍME 2 •
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání
a capella. Komedie. Do 12 let nevhodné, 113 min., titulky.
■ Čtvrtek 28. května ve 20.00 hod. • PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ
• Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se
svou milenkou Evelyn a oddávají se sadomasochistickým hrátkám. Drama. Do 15 let nepřístupné, 104 min., titulky.
■ Pátek 29. května a sobota 30. května ve 20.00 hod. • 3D
■ Neděle 31. května ve 20.00 hod. • 2D • SAN ANDREAS • Když tektonický zlom San Andreas vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 stupňů
Richterovy stupnice, vydávají se pilot vrtulníku a jeho bývalá manželka
na záchrannou misi. Katastrofický/dobrodružný. Do 12 let nevhodné,
titulky.
■ Sobota 30. května a neděle 31. května v 15.30 hod. • MALÝ PÁN
• Žije spokojeně ve svém malém světě a když má dost nudlí, nikam se
zvlášť nežene. Jenže... Loutková pohádka. Přístupné bez omezení,
83 min., česky.
■ Sobota 30. května a neděle 31. května v 17.30 hod. • HURÁ NA
FOTBAL • Amadeo už od malička trénuje se svými kamarády fotbal.
Myslíte, že běhá po trávníku? Omyl! Animovaný/rodinný/dobrodružný.
Přístupné bez omezení, 106 min., dabing.
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Biograf Artefakt v Galerce:
■ Sobota 9. května ve 20.00 hod. • SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL
■ Sobota 23. května ve 20.00 hod. • SAMBA

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Celý květen – Čajovna Archa • ÁZERBÁJDŽÁN • Fotografická výstava hnutí Nesehnutí.
■ Pondělí 4. května – pátek 26. června v hodinách pro veřejnost –
Městská knihovna • A.R.T. 2015 • Ročníková tvorba absolventů zdejší
základní umělecké školy.

■ Středa 27. května v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ŠAMANISMUS
V EKVÁDORU A PRÁCE S ENERGIÍ PODLE STAROEGYPTSKÝCH
CHRÁMOVÝCH ŠKOL • Přednáška a workshop Miloše Matuly.
Vstupné 250/150 Kč (senioři, studenti).
■ Čtvrtek 28. května v 18.00 hod. – Čajovna Archa • JAK SE VE
DVOU ŠLO CAMINO DE SANTIAGO • Cestopisná projekce Adély Novákové. Vstupné 40 Kč.
■ Sobota 30. května ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • SOUZVUKY •
Sugestivní texty Ondřeje Hložka a ambientní zvuk kytary Martina Dytka.
Vstupné 50 Kč.
■ Sobota 30. května ve 20.00 hod. – Coffee Music Bar • RADIMOVA
KAPELA KAREL • Koncert a křest CD. Vstupné 50 Kč.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 13. září – Trámový sál • PORTRÉT –
ZRCADLO DUŠE • Obraz polské společnosti od
počátku devatenáctého století do roku 1914 – ze sbírek
Národního muzea v Kielcích.
■ Středa 6. května – neděle 23. srpna – Rytířský sál • ZA SVOBODU
1938–1945 • Výstava u příležitosti 70. výročí osvobození a konce druhé
světové války. Vernisáž 5. května v 17.00 hod.
■ Středa 13. května – neděle 6. září – Nová galerie • CESTY DO PRAVĚKU ANEB PO STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA • Výstava současných
umělců – Burianových pokračovatelů. 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

■ Úterý 5. května – středa 27. května – Výstavní síň Stará pošta •
NOVÝ JIČÍN V OBRAZECH • Obrazy novojičínského výtvarníka Jana
Billa.
Akce:
■ Sobota 2. května v 18.00 hod – Klub Galerka • PRKNA PRO
HODNĚ II. • Divadelně-hudební večer s pražskou kapelou Sirotčinec
a regionálními umělci. Vstupné 70 Kč.
■ Úterý 5., 12., 19. a 26. května od 17.00 do 21 hod. – Čajovna Archa
• MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče
Magic: The Gathering TCG.
■ Středa 6. května ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ
• Hudební workshop s devíti mísami a Kuželem. Vstupné 50 Kč.
■ Pátek 8. a 22. května v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
■ Pátek 8. května ve 20.00 hod. – Klub Galerka • XAVIER BAUMAXA
• Představení nové desky Pajano. Vstupné 130/150 Kč.
■ Čtvrtek 14. května v 18.00 hod. – Čajovna Archa • DÁL NIC • Dokument z cyklu Jeden svět. Spor o dálnici přes České středohoří. Délka
75 min.
■ Pátek 15. května ve 20.00 hod. – Coffee Music Bar • TIME2BEAT
• Taneční a poslechový večírek – Bassurazz a přátelé. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 16. května ve 20.00 hod. – Klub Galerka • PSYCHOGLOSSIA (metal-core) & s.p.a.m. (rock’n’roll-punk) • Dvojkoncert místních
kapel. Vstupné 30 Kč.
■ Středa 20. května v 18.00 hod – Čajovna Archa • GRUZIE • Cestopisná projekce Michala Štěpánka o zemi ve stínu Kavkazu. Vstupné
50 Kč.
■ Středa 20. května ve 20.00 hod. – Kino Květen • 40 DNÍ PĚŠKY
OD DO JERUZALÉMA • Viděli jste někdy cestovatelskou projekci?
Tohle je její přesný opak. Vstupné 100/70 Kč (studenti).
■ Čtvrtek 21. května od 13.00 do 19.00 hod. – Čajovna Archa • DO
PRÁCE NA KOLE • Více informací na straně 4.
■ Pátek 22. května ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB &
MOTHERS FOLLOW CHAIRS • Blues-soul z Přerova. Vstupné
80/120 Kč.
■ Sobota 23. května – Čajovna Archa • CYKLISTICKÝ VÝLET DO
POODŘÍ • Sraz v 9.00 u čajovny. Nenáročná 70 km jízda, keškové pauzy.
Za silného deště se nekoná.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstava
■ Pátek 22. května – pondělí 22. června – foyer Beskydského divadla
• SVČ FOKUS V OBRAZECH • Viz program Beskydského divadla.
Akce:
■ Pátek 8. května od 14.00 do 18.00 hod. • MALÝ OSVOBODITEL •
Třetí ročník outdoorové zábavy pro celou rodinu. Startovné 30 Kč.
■ Pátek 8. května – sobota 9. května od 14.00 do 14.00 hod. • NONSTOPKA 2015 • Maraton pro všechny, kteří basket nejen hrají, ale hlavně
se jím baví. Přihláška na našem webu. Startovné: 1 000 Kč za družstvo,
200 Kč za hráče, 100 Kč za hráče do 15 let.
■ Úterý 19. května od 9.00 do 12.00 hod. • DEN BEZ ÚRAZU • Pro
žáky 4. a 5. tříd základních škol. Základy první pomoci, prevence před
úrazy a soutěže.
■ Pátek 22. května v 17.00 hod. – Beskydské divadlo • AKADEMIE
SVČ FOKUS 2015 • Tradiční přehlídka celoroční činnosti Fokusu. Předprodej vstupenek v pokladně divadla. Vstupné 80 a 70 Kč.
■ Pátek 22. května ve 20.30 hod. • IN-LINE BRUSLENÍ MĚSTEM •
Více informací v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Pátek 29. května v 9.00 hod. – kino Květen • VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
EKOSOUTĚŽE 2015 • Ocenění a filmové představení pro nejlepší třídní
kolektivy, školu a jednotlivce.
■ Sobota 30. května od 10.00 do 17.00 hod. – Smetanovy sady •
VELKÝ DEN DĚTÍ S FOKUSEM – VE „ZNAMENÍ“ ZÁBAVY • Oslava
svátku, letos ve znamení zvěrokruhu. Hry, komické číslo, vystoupení
kroužků, výtvarná dílnička, tanec, zpívání, atrakce. Vstup volný. Za špatného počasí se akce přesouvá do SVČ Fokus.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Středa 13. května v 17.00 hod. – Žerotínský zámek
(Nová galerie) • ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU
■ Středa 20. května v 17.00 hod. – Beskydské divadlo (malý sál) •
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
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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 neděle 31. května (prodlouženo) – expozice Návštěvnického
centra • FOTOGRAFOVÉ A VYDAVATELÉ POHLEDNIC Z NOVÉHO
JIČÍNA Z LET 1890–1945 • Ze sbírky Ivana Bartoně.
■ Úterý 5. května – neděle 31. května – galerie Návštěvnického
centra • HLEDÁČKEM DO PŘÍRODY • Výstava fotografií Hany Kubišové. Vernisáž 5. května v 17.00 hod.
Procházka novojičínskými parky s průvodcem
Pro letošní rok jsme připravili novinku v podobě komentovaných procházek novojičínskými parky. Určeny jsou mateřským, základním a středním školám a senior klubům po předchozí objednávce. Až do června,
vždy v úterý a čtvrtek. Bližší informace na www.icnj.cz.
Návštěvnické centrum nabízí
• Expozici Generál Laudon, mapující život významného rakouského
vojevůdce
• 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.
Rozšířili jsme pro vás nabídku upomínkových předmětů!
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00

Klub rodáků a přátel města
Zveme naše členy a příznivce
na všechny akce pořádané
k sedmdesátému výročí ukončení
druhé světové války. Ve čtvrtek 21. května cestujeme za poznáním Šumperku a Velkých Losin, odjezd bude v 7.30 hodin od
Čedoku. O konání letošní Májové merendy se nepodařilo do uzávěrky tohoto čísla rozhodnout. Bližší informace na vývěskách
a http://rodaci.webgarden.cz/.

Klobouky obdivovali v Košicích
Radek Polách
Muzeum Novojičínska připravilo pro návštěvníky nákupního centra
Aupark v Košicích výstavu podivuhodných klobouků s názvem
Držte si klobúky! Ukázku netradičních a historických klobouků
a pokrývek hlavy od počátku devatenáctého století do současnosti
doplnily originální klobouky izraelského výtvarníka a módního
návrháře Maora Zabara, které jsou bez výjimky spojeny s jídlem.
Byl mezi nimi i klobouk s bryndzovými haluškami, speciálně vytvořený pro tuto výstavu.
V muzejní kolekci se objevily novinky – slaměné klobouky z Číny

a jihovýchodní Asie, které se podařilo získat do sbírek teprve nedávno.
Součástí výstavy byl pop-up store košického kloboučnictví Eleonóry
Gaškové, kde si návštěvníci mohli ručně vyráběné klobouky nejen
vyzkoušet, ale zároveň koupit.
Výstava se v Košicích zastavila na necelé tři dubnové týdny. V květnu
se přesune do Slovenského národního muzea v Martině, kde zaplní
plochu přes čtyři sta čtverečních metrů. Putovní výstava klobouků
a pokrývek hlavy ze sbírek Muzea Novojičínska tak získává další
věhlas a popularitu za hranicemi České republiky.

Pozvánky
• Zimák bude hostit Podbeskydský autosalon
Největší motoristická akce v našem regionu – devatenáctý
Podbeskydský autosalon – se uskuteční v pátek 1. května
a v sobotu 2. května od 9.00 do 17.00 hodin na zdejším zimním stadionu. Návštěvníkům se představí osmatřicet nejnovějších modelů aut deseti značek. Chybět nebude ani pestrý
doprovodný program. Děti se mohou těšit na klauna Kuka,
skákací hrad a soutěže o ceny. Labužníci mohou ochutnat
a nakoupit domácí zabijačku a koláčky. V bohaté tombole
můžete vyhrát například televizor nebo zájezd.

• Společensko-kulturní odpoledne na náměstí
Společensko-kulturní odpoledne s bohatým kulturním programem se uskuteční v pátek 1. května ve 14.00 hodin na Masarykově náměstí. Jeho součástí bude zábavný program pro děti se
soutěžemi a vystoupením kroužků SVČ Fokus. Od 15.00 hodin
bude hrát známá dechová hudba Stříbrňanka z Kunovic se svými
sólisty.
• Sezona jarmarků pokračuje Květinovým
Další z letošních novojičínských jarmarků, tentokrát s názvem
Květinový, se uskuteční ve čtvrtek 14. května a v pátek 15. května
na Masarykově náměstí. V nabídce budou především řezané a hrnkové květiny, sadby květin, zeleniny a osiva. Nakoupit můžete také
zeleninu, ovoce, sýry, masné a uzenářské výrobky, med, ovocné
šťávy a džemy, koření a další produkty.
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• Ondráš a děti zvou na Duhový svět
Jarní koncert s názvem Duhový svět proběhne v pátek 15. května
v 18.00 hodin v Beskydském divadle. Účinkovat budou Pěvecký sbor
Ondráš a děti ze Základní a Mateřské školy speciální v Novém Jičíně.
• V Bartošovicích otevřou oživlý mlýn
Oživlý mlýn v Bartošovicích bude v sobotu 16. května v 10 hodin
slavnostně uveden do provozu. Premiéru zpestří vystoupení cimbálové muziky Pramínky a výstava fotografií Vladana Máchy, nazvaná
Postřehy. Vernisáž výstavy se uskuteční o den dříve, v pátek 15. května v 17.30 hodin a potrvá do konce června.
• Na in-line bruslích ulicemi města
První letošní hromadná jízda ulicemi města na in-line bruslích se
koná v pátek 22. května ve 20.30 hodin. Bruslaře budou doprovázet
policejní vozy a sanitka. Chybět nebude ani Music-car, z něhož bude
po celou dobu hrát hudba. Vstup bude volný.
• Veletrh Novojičínska zaplní dva stadiony
Šestnáctý Veletrh Novojičínska se uskuteční v sobotu 23. května
od 10.00 do 18.00 hodin a v neděli 24. května od 10.00 do 17.00
hodin na zdejším zimním stadionu a v areálu fotbalového stadionu.
Jedná se o tradiční výstavní a předváděcí akci s možností prodeje,
představení a nabídky služeb. Jeho součástí bude pouť s kulturním
programem. Pro děti bude připraveno zábavné vystoupení kouzelnice a klauna, divadélko a množství atrakcí. Vedle novojičínských
kapel Rocca a Apači vystoupí například bluegrassový Cwrkot,
Dědovy Blechy z Vysokého Mýta a ostravský revival Lucie.
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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
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Ploutvaři mají další titul

Úspěšná sezona stolního tenisu

Simona Klapcová, hlavní trenérka

Miroslav Mikula

Devátý titul v řadě přivezli muži Klubu vodních sportů Laguna
z mistrovství republiky družstev v plavání s ploutvemi, které jedenáctého a dvanáctého dubna hostila Olomouc. Novojičínské ženy
stejně jako loni skončily druhé za vítězným domácím týmem.
Závodníci Laguny nastoupili ve všech čtrnácti bazénových disciplínách. Muži zvítězili v loňské sestavě Jakub Jarolím, Martin Mazáč,
Matěj Obšivač, Ondřej Dofek, Jiří Maňásek a Lukáš Fojtík, kterou
doplnil talentovaný náhradník Jakub Kovařík. Ženy bojovaly ve složení
Klára Křepelková, Andrea Gašperiková, Vendula Figarová, Lenka
Kokešová, Nikola Jurečková, Nikola Jakušová a Vendula Mizerová.
Po výborném začátku domácí sezony se naši ploutvaři nyní soustředí na květnová mistrovství republiky mužů a žen a jednotlivých
věkových kategorií.

Úspěšnou sezonu mají za sebou zdejší stolní tenisté. Družstvo
„A“ obsadilo při své premiéře ve druhé lize páté místo. V Českém
poháru se probojovalo do semifinále, kde ho vyřadil vicemistr republiky z Hradce Králové. Tým „C“ se navíc stal přeborníkem okresu
s právem postupu do krajského přeboru.
K největším úspěchům jednotlivců patří postup Kamila Knybla
a Jana Valoška z kvalifikace mistrovství republiky mezi osmačtyřicet
účastníků hlavní soutěže. Na nedávném dobře obsazeném turnaji
Okresního přeborníka ve Fulneku získal titul Tomáš Kratochvíl, jenž
ve finále zdolal oddílového kolegu Knybla. Společně tady vybojovali
rovněž stříbro ve čtyřhře.
Zásluhou Martina Vincka má oddíl úspěšné zastoupení v mládežnické kategorii. V krajské bodovačce skončil sedmý, je okresním
přeborníkem starších žáků a mezi dorostenci je v okrese druhý.
Žáci se nyní účastní turnajů a soustředění, například nedávného
Kempu olympijských nadějí v Havířově, na kterém se naši hráči
Tomáš Kment a František Kvita vůbec neztratili. Více informací čtěte
na www.stolnitenistjnovyjicin.cz.

Sportovní pozvánky

Muži i ženy Laguny vybojovali v Olomouci medailová umístění.
Foto: archiv KVS Laguna

Turistické Velikonoce na Hané

Na letošní třídenní velikonoční zájezd se členové novojičínského
Klubu českých turistů vypravili do oblasti Hané a Litovelského
Pomoraví. Cílem bylo poznat místní krajinu, přírodní i kulturní zajímavosti. Po úvodní prohlídce Mladečských jeskyní jsme se vydali
stezkou kolem řeky Moravy do Litovle. Nedělní trasa vedla z Loštic,
známých výrobou tvarůžků, na hrad Bouzov a do Javoříčka. Tamní
jeskyně byly kvůli rekonstrukci uzavřeny, ale okolní naučná stezka
je velmi zajímavá. Na velikonoční pondělí jsme vyšli z Konice přes
Rakovské a Terezské údolí do Náměště na Hané. Cestou jsme
ochutnali Ochozskou kyselku a užívali si krásný slunečný den.
Text a foto: Martina Fiedlerová
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• Květnové turnaje fotbalových přípravek
Několik turnajů malých fotbalistů se špičkovou domácí i zahraniční účastí se v květnu uskuteční na zdejším stadionu. V sobotu
2. května sehrají turnaj starší přípravky ročníku 2005, v neděli
3. května hráči přípravek ročníku 2006. V sobotu 16. května se
utkají kluci ročníků 2007 a sérii zakončí v neděli 17. května chlapci ročníků 2008. Všechny turnaje začínají shodně v 8.00 hodin,
s přibližným koncem v 16.00 hodin. Občerstvení a dobrá zábava
jsou zajištěny.
• Zápasníci zvou na Rešlův memoriál
Místní oddíl zápasu zve na patnáctý ročník Memoriálu Miroslava
Rešla. Proběhne v sobotu 9. května od 10.30 hodin v hale ABC
vedle zimního stadionu. Zápasníci budou bojovat ve stylu
řecko-římském i volném.
• Kuželkáři pořádají turnaje
Pátý ročník Memoriálu Zdeňka Šenka, Alexeje Kudělky a Drahomíry Kroupové pořádá místní kuželkářský oddíl od pondělí
18. května do čtvrtka 21. května, vždy od 16.00 do 20.30
hodin. Utkají se v něm tříčlenná družstva s hráči staršími třinácti
let, z nichž jeden může být registrovaný. Přihlášky přijímá Libor
Jurečka na telefonu 603 569 566, startovné činí 180 korun za
družstvo. Dalším turnajem bude soutěž registrovaných v tandemu,
která se uskuteční ve zdejší kuželně v pátek 22. května od 15.00
do 18.00, v sobotu 23. května od 9.00 do 20.00 a v neděli
24. května od 9.00 do 14.00 hodin. Přihlásit se lze u Michala
Paviče, telefon 739 224 591, e-mail michalp11@seznam.cz. Startovné je 100 korun za dvojici. Podrobnosti získáte na stránkách
www.kuzelkynj.cz.
• Chcete si s námi zahrát discgolf?
Klub Moravian Gators bude v DiscGolfParku Bocheta pořádat
pravidelné tréninky. Přijít může každý, kdo má chuť naučit se nový
sport, zdokonalit se v něm nebo si jen tak zahrát s přáteli.
Disky doporučujeme zapůjčit v Návštěvnickém centru. Mimo
to zveme všechny zájemce na discgolfový turnaj – Letní
Bedřich Smetana Memorial 2015, který se uskuteční v neděli
24. května. Registrace začne 6. května ve 20.00 hodin na
http://discgolf.cz/index.php?id=liga/info&id_event=1428591354.
Hřiště je krátké, spíše jednodušší.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 7.
15

Fotosoutěž čtenářů – 50. kolo
Jubilejní kolo přineslo méně fotografií, než by se dalo čekat. Zato zvolené motivy patřily k těm, které se nejčastěji vyskytovaly v téměř
tisícovce snímků, jež čtenáři do soutěže dosud zaslali.
1. místo získává Petr Lenart, který na profesionální úrovni nabízí symbol města a celého Kravařska, Barwigův tančící selský pár i s radnicí
– dalším městským symbolem v pozadí.
2. místo patří Janu Zahradníkovi, na jehož snímku jedna ze dvou luceren věže kostela Nejsvětější Trojice skutečně svítí (motiv této věže si
tentokrát vybrali tři autoři!).
3. místo obsadil Richard Gabriel, jenž nám hodně přiblížil plastiku na atice budovy někdejšího krajského soudu na Tyršově ulici.
Pavel Wessely

1. místo: Petr Lenart

2. místo: Jan Zahradník
3. místo: Richard Gabriel

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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