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Fandili olympionikům. Už před padesáti lety!
Až budete držet v rukou toto číslo Novojičínského zpravodaje, budou XXIII. zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu minulostí.
Zůstala jen vzpomínka na krásné chvíle sportovního napětí, slávy i zklamání. Na vzdálenost tisíců kilometrů jsme drželi palce našim biatlonistům,
lyžařům, snowboardistům i hokejistům. Také před padesáti lety fandil celý národ. Skokanu na lyžích Jiřímu Raškovi, krasobruslařce Haně
Maškové, hokejistům a ostatním, kteří reprezentovali Československo na zimní olympiádě ve francouzském Grenoblu. Novojičínský pěvecký
sbor Ondráš byl tehdy přímo u toho. Jeho členové měli příležitost naše sportovce povzbudit, setkat se s nimi a dokonce jim zazpívat hymnu.
Na titulní straně si můžete prohlédnout převážně černobílá svědectví z té doby –  snímky ze vstupu na olympijský stadion a ze zápasu našich
hokejistů i vstupenku na hokejový zápas s podpisy hvězd československé reprezentace. Vše pochází z archivu Pavla Wesseleho, jehož
vzpomínku si můžete přečíst na straně 7. Novojičínský zpravodaj
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Svoz směsného komunálního odpadu bude o velikonočních svátcích probíhat beze změn

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
Nový Jičín bude mít vlastní psí útulek.

Už jsem si myslel, že tuto větu nikdy nevy-
slovím. Ale nyní je to fakt. Čtrnáctého
února nabylo právní moci příslušné sta-
vební povolení. Nyní již nelze jeho stavbu
blokovat, jak se to dělo dlouhé čtyři roky. 

Vrátím se o několik let zpátky. Rozhod-
nutí postavit psí útulek padlo v roce 2012.
Vedlo nás k tomu několik důvodů – mož-

nost umístit do útulku toulavé a opuštěné psy z našeho města, poskyt-
nutí služby občanům, snížení vzdálenosti pro přepravu zvířat,
dostupnost útulku pro zájemce o adopci a jiné. 

Situace byla a i nyní je taková, že toulaví a zaběhnutí psi se podle
smlouvy z roku 1997, kterou uzavřel Nový Jičín s Kopřivnicí, vozí do
útulku v místní části Lubina, kde má naše město k dispozici 13 kotců.
Kopřivnici za tuto službu platíme ročně přes 270 tisíc korun.

Kapacita v tomto útulku je absolutně nedostačující. Údaje městské
policie, která má v Novém Jičíně odchyt psů na starost, hovoří
jednoznačně. V poslední době výrazně narůstá počet žádostí občanů
o odchycení toulavého psa. V minulých letech strážníci odchytávali
okolo 60 psů ročně, nyní je odchytů přes 70. Řadě žádostí nemohou
z kapacitních důvodů vyhovět. 

V mimořádných případech, kdy je nalezencem štěně nebo jde
o zvíře ohrožující zdraví své či zdraví jiných, ještě strážníci městské
policie využívají kotec v areálu městské policie. Toto ale není ideální
východisko. Nevyhovuje psům, policistům ani lidem bydlícím v okolí,
které štěkot ruší. Situaci částečně pomáhá řešit to, že městská policie
zveřejňuje fotografie psích nalezenců na webových stránkách i na
facebooku. Díky tomu se daří mnoha psům najít nového majitele. 

V roce 2012 jsme tedy vytipovali lokalitu v katastrálním území Nové-
ho Jičína, která by pro stavbu útulku byla vhodná – je nutné brát
v úvahu vzdálenost od obydlených částí města, dostupnost inženýr-
ských sítí apod. Je to 2,5 tisíce čtverečních metrů velký prostor
u vojenského opravárenského závodu v Bludovicích.

V roce 2014 jsme měli hotovou projektovou dokumentaci a v roz-
počtu vyčleněnou sumu na realizaci záměru. Bohužel, majitelé sou-
sedícího chátrajícího objektu s projektem nesouhlasili a blokovali ho
několik let u mnoha institucí – Moravskoslezského kraje, ministerstva
zdravotnictví a jiných. Museli jsme splnit nové podmínky, například
vybudování 30 metrů dlouhé a 5 metrů vysoké protihlukové stěny,
a přepracovat i projektovou dokumentaci. 

Nyní již máme pravomocné stavební povolení. Vyhlásíme soutěž
na veřejnou zakázku a poté se může stavět. Do konce roku 2018 by
měl být útulek hotový. Bude v něm 22 zastřešených kotců, každý
s boudou vybavenou vnitřní temperací na zimní období. Dále 3 při-
jímací kotce, 3 kotce pro zvířata v karanténě, 2 kotce pro izolaci psů
s infekčním onemocněním a kafilerní box. Na dvojici kotců bude
navazovat jeden kotec výběhový. 

Dočasné volné kapacity mohou být využity pro „hotelové“ služby,
čímž se vylepší finanční bilance útulku. V areálu bude také sklad krmiv,
místnosti pro veterináře adrobné veterinární zákroky, kancelář. Zdrojem
tepla vprovozní budově budou elektrická přímotopná tělesa, v kotcích
přímotopné rohože. Areál nebude napojen na veřejný vodovod, neboť
ten se v dané lokalitě nenachází. Bude zásoben vodou z vlastní studny. 

Předpokládaná cena stavby nového útulku podle projektové doku-
mentace přesahuje 10 milionů korun. Osobně si myslím, že po veřejné
soutěži částka klesne. Odhad ročních nákladů na provoz útulku se
pohybuje do 500 tisíc korun. Nyní již řešíme jediný problém – kdo
bude provozovatelem útulku. Zda to bude město prostřednictvím
například městské policie či Technických služeb, nebo jiná právnická
či fyzická osoba oprávněná k tomuto podnikání.
Jaroslav Dvořák

Zástupci církví na radnici

Tradiční setkání vedení města se zástupci církví proběhlo šestého
února na radnici. Hlavními tématy byly sociální problematika, péče
o památky a životní prostředí. „Díky patří za péči o církevní památky
i sociální služby. Vnímáme také vstřícnost města k občanům. Ať už
je to nová zastávka Pod Svincem, přechody pro chodce, cyklopruhy,
ekologické elektrobusy v MHD nebo plánované baby a senior taxi,“
řekl římskokatolický kněz Alois Peroutka.

Místostarostka Blanka Faluši uvedla, že město letos za 3 miliony
korun provede rekonstrukci azylového domu pro matky s dětmi ve
Straníku, dalších 300 tisíc korun investuje do azylového domu
v Novém Jičíně. „Dotace na sociální služby překročí 5 milionů korun.
Město navíc přispěje 300 tisíc na renovaci bočního oltáře v Justýnské
kapli ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie,“ dodala místo-
starostka.

Farář Církve adventistů sedmého dne Libor Škrla informoval o jejich
zapojení do ekologické akce Ukliďme Česko, ukliďme Nový Jičín.
„Určitě se do jarního úklidu města i letos pustíme společně,“ doplnil
místostarosta Ondřej Syrovátka.

Pavel Prejda z Církve českobratrské evangelické připomněl pod-
poru města Dnům nevidomých, adventním koncertům, Noci kostelů
nebo akcím křesťanské akademie. Vedení radnice požádal, aby se
pokusilo najít způsob, jak do domů s pečovatelskou službou vrátit
společenská setkání tamních obyvatel. 
Marie Machková, tisková mluvčí

Z jednání samosprávných orgánů
58. schůze Rady města Nový Jičín 14. února 2018: Rada města

schválila směrnici k hospodaření s byty a nebytovými prostory
v majetku města • schválila pronájem bývalého papírnictví v ulici
28. října 11 a bývalého Caffe baru na Masarykově náměstí 22 novým
nájemcům • schválila organizaci Velikonočního jarmarku  • schválila
nominace na ocenění Úspěšný sportovec města Nový Jičín za rok
2017 • Klub vojenské historie Fenix získal 47 tisíc korun na projekt
Velká válka na Novojičínsku • 5 tisíc korun radní poskytli na uspo-
řádání přehlídky technických profesí Řemeslo má zlaté dno ve dnech
25. a 26. dubna v Kopřivnici • 15 tisíc korun poskytli panu Muszyn-
skému za péči o prostranství v ulicích Dvořákova a Máchova a insta-
laci svých výtvorů • 20 tisíc korun obdrží Šenov u Nového Jičína
na tvorbu pamětní desky Franze Barwiga • rada města rozhodla
o vyhlášení konkurzního řízení na místa ředitelů základních a mateř-
ských škol po šestiletém funkčním období • radní neschválili valo-
rizaci nájemného pozemků ve vlastnictví města, ani nájemného
bytových a nebytových prostor o roční míru inflace 2,5 procenta •
schválili opravu motoru nákladního vozu Avia ve vlastnictví Tech-
nických služeb • vzali na vědomí výsledky pocitových map, které
zpracovávali občané • schválili participativní rozpočet a realizaci
kampaně Do práce na kole.
Marie Machková, tisková mluvčí

Setkání se zástupci církví se stalo tradicí. Foto: Marie Machková
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Zápis do prvních tříd
Oznamujeme rodičům, že zápis do prvních tříd základních škol

v Novém Jičíně a jeho místních částech pro školní rok 2018–2019
se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna od 14 do 18 hodin v těchto
školách:

• Základní škola a Mateřská škola Jubilejní 3, odloučené
pracoviště ZŠ Dlouhá 56 • Základní škola Komenského 66 •
Základní škola Komenského 68 • Základní škola Tyršova 1. 

Děti s odloženou povinnou školní docházkou se k zápisu dostaví
opětovně.

Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte s sebou přinesou jeho
rodný list a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákon-
ného zástupce).

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání stanoví povinnost přihlásit
k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna
2018 dosáhnou 6 let věku.

O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na
základě odborného posouzení příslušného školského poraden-
ského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informace o spádových obvodech jednotlivých škol najdete na
www.novyjicin.cz.

Výzva podpoří rodiny
Místní akční skupina Lašsko vyhlásila druhou výzvu v Operačním

programu Zaměstnanost v rámci Prorodinných opatření. Výzva
platí do pondělí 2. dubna do 12 h. Podpořeny budou následující
aktivity: 

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní
vyučování • doprovody na kroužky a zájmové aktivity • příměstské
tábory • společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo
příměstského tábora • dětské skupiny • vzdělávání pečujících
osob.

Bližší informace na http://maslassko.cz/opz.php. 

Sbírka na opravu kostela
Na opravu evangelického kostela v Hodslavicích, který navštěvují

také obyvatelé Nového Jičína, zejména jeho městské části Straník,
byla vyhlášena veřejná sbírka. V příštím roce uplyne 200 let od
jeho otevření a budova potřebuje generální opravu. Českobratrská
církev evangelická pro případné dárce založila u České spořitelny
transparentní účet číslo 5078229369/0800, na který můžete při-
spět. Další informace na www.hodslavice.evangnet.cz.

O části rozpočtu rozhodnou občané
Nový Jičín od letošního roku zavádí participativní rozpočet, který

umožní občanům aktivně se zapojit do zkvalitňování života ve městě.
Z celkové sumy, s níž úřad hospodaří, zastupitelstvo vyčlenilo
200 tisíc korun na Projekty pro Nový Jičín 2018. Jejich autory a před-
kladateli budou samotní obyvatelé města. Finanční prostředky pro
následnou realizaci obdrží projekty, které ve veřejném hlasování
získají největší podporu.

„Po loňském prvním Veřejném fóru je to další krok k zapojení obča-
nů do rozhodování o budoucnosti města. Proti fóru, na němž mohli
formulovat deset dlouhodobějších vizí pro rozvoj města, se jedná
spíše o menší projekty, které však mohou být realizovány ještě letos.
Podmínkou je vytipování vhodné lokality a zaslání návrhu na její
úpravu. Cena za jeden projekt nesmí přesáhnout 100 tisíc korun,“
popsal místostarosta Ondřej Syrovátka.

Do Projektů pro Nový Jičín 2018 se může zapojit každý občan Nové-
ho Jičína starší 15 let, který má návrh, jak změnit k lepšímu například
hřiště, zeleň nebo mobiliář ve městě. „Podmínkou výzvy je, že se
místo realizace navrženého nápadu nachází na pozemcích nebo

v budovách patřících městu. Žadatel o podporu své vize musí orien-
tačně zjistit, jaké náklady ačasový harmonogram jsou na její provedení
potřeba. Samotná realizace musí proběhnout do konce roku 2018,“
vysvětlila koordinátorka Zdravého města Kateřina Imrýšková.

V květnu budou všechny realizovatelné návrhy představeny na
Veřejném fóru a na stránkách www.novyjicin.cz/zdravemesto, kde
o nich občané budou hlasovat. „Věřím, že obyvatelé města tento
krok ocení. Pokud bude náš záměr úspěšný, chceme v Projektech
pro Nový Jičín pokračovat a výše finanční podpory může být v příštích
letech významnější než letošních 200 tisíc korun,“ doplnil starosta
Jaroslav Dvořák.

Všechny náležitosti a informace vztahující se k výzvě jsou zveřej-
něny na www.novyjicin.cz/participativni-rozpocet/. Informace
poskytne také Kateřina Imrýšková z oddělení rozvoje a strategického
plánování města, e-mail kimryskova@novyjicin-town.cz, telefon
556 768 389. V případě osobní konzultace je nutná telefonická rezer-
vace termínu schůzky.
Marie Machková, tisková mluvčí

Sníh si vynutil plné nasazení

Vydatné sněžení si sedmého února vynutilo výjezd veškerých
vozidel Technických služeb i smluvně zajištěné techniky sou-
kromých firem. Do odklízení sněhu se kromě pluhů, sypačů
a traktorů s radlicemi zapojilo sedm pracovníků veřejné služby
z řad nezaměstnaných v evidenci úřadu práce, vybavených
hrably, košťaty a sekáčky na tříštění ušlapaného sněhu. Spo-
lečně museli uklidit 130 kilometrů silnic a 70 kilometrů chodníků.
Práce probíhaly od středečního odpoledne do pátečního rána.
Zaměstnanci postupovali podle plánu zimní údržby, který sta-
novuje trasy pro úklid sněhu i pořadí, v jakém jsou cesty a chod-
níky pluženy a odmetány. Během tohoto sněžení Technické
služby spotřebovaly okolo 80 tun soli, vzápětí ale objednaly
novou sůl a doplnily zásoby.
Text a foto: Marie Machková        

Město Nový Jičín
vyhlašuje konkurzní řízení

na vedoucí pracovní místa ředitelů/lek příspěvko-
vých organizací:

Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62
Bližší informace: www.novyjicin.cz

nebo tel. 556 768 218
Termín podání přihlášek: 28. 3. 2018
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Březen v knihovně
Březen bude v městské knihovně tradičně měsícem čtenářů. U pří-

ležitosti této celostátní akce jsme pro návštěvníky připravili oblíbené
cestopisné přednášky s projekcí. Pozvání přijal světově proslulý
astrofotograf a astronom Petr Horálek, který v úterý 13. března
uspořádá přednášku Krásy USA, krajinné i hvězdné. V úterý
27. března se s cestovatelem Radkem Kublou přeneseme do Bosny
a Hercegoviny, Srbska a Makedonie. Základy počítačové gramotnosti
získají v březnu zájemci v hodinách kurzu Práce s internetem.

V týdnu od 19. do 23. březnase noví čtenáři budou moci zaregistrovat
na jeden rok zdarma astávající klienti mohou využít čtenářskou amnestii
poplatků za upomínky. Ve stejném termínu knihovna uspořádá novou
akci pro širší veřejnost – jarní Burzu knih. V nabídce budou beletrie
i naučná literatura, vyřazené z fondu městské knihovny. Prodávat je
budeme za cenu od 10 do 30 korun za kus. Podrobnosti v programu
Městského kulturního střediska nebo na www.knihovnanj.cz.
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny

Přidejte se k dobrovolníkům!
Dobrovolnické centrum ADRA hledá pro Domov Duha a chráněné

bydlení Domova NaNovo v Novém Jičíně zájemce ochotné pomáhat
druhým. Jejich posláním bude docházet do zařízení pro seniory
a lidi se zdravotním postižením.

Jako společníci bez nároku na odměnu věnují svůj čas, pozornost
a zájem těm, kteří se cítí opuštění a jsou vděční za návštěvu „zvenčí“.
Společné chvíle tráví například rukodělnými aktivitami, společenskými
hrami, vycházkami, čtením, povídáním osoučasnosti nebo vzpomínáním
na doby minulé. Dobrovolníci tvrdí, že je tato činnost naplňuje a obo-
hacuje a že se při návštěvách vymaňují z našeho hektického světa.

Pokud vás myšlenka dobrovolnictví zaujala, kontaktujte naše koor-
dinátorky Naďu Lebedovou, telefon 734 171 307, e-mail nada.lebe-
dova@centrum.cz, a Janu Šnerchovou, telefon 734 645 927, e-mail
jana.snerchova@adra.cz. Více o Dobrovolnickém centru ADRA na
www.dcfm.cz nebo www.facebook.com/adrafrydekmistek. 

Hana Kudrnová, Dobrovolnické centrum ADRA

Zaměřeno na rozvoj vzdělávání
Město Nový Jičín ukončilo 31. 12. 2017 realizaci projektu Místní

akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska, spolufinancovaného
Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Z pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je
projekt součástí Dlouhodobého záměru ČR. Jedná se o významný
nástroj formování vzdělávací soustavy a základ komunikace mezi
centrem a kraji. Zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky
vycházející ze Strategie 2020. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska určil priority
a kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na základě místní
potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů, reálných dat a analýz.
Ve spolupráci s pracovními skupinami proběhly vzdělávací akce,
konference a semináře. K nejúspěšnějším patřily metodická pod-
pora implementace legislativních změn a výkladů vyhlášky o vzdě-
lávání žáků nadaných i se speciálními vzdělávacími potřebami,
seminář k finanční gramotnosti, přednášky pro rodiče dětí před-
školního a školního věku a jiné.   

Nedílnou součástí projektu jsou investiční priority, potvrzení
potřebnosti a využitelnosti plánovaných investic ve školství v území
obce s rozšířenou působností, jejich soulad s prioritami uvedenými
v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání Novojičínska a se záměry
zřizovatelů a reálných potřeb škol.

Během dvouletého období práce Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání Novojičínska se podařilo zmapovat neinvestiční a inves-
tiční potřeby škol, navázat spolupráci mezi školami. Výstupy jsou
popsány v závěrečném dokumentu, který schválili zřizovatelé škol
zapojených do realizace projektu. 
Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Omluva
V únorovém čísle Novojičínského zpravodaje byl v článku

Klání vědomostní i sportovní zaměněn název základní školy.
Správně měla být v textu uvedena Základní škola Jubilejní. Za
chybu se omlouváme.

Domov se zvláštním režimem

Péče o rodinné příslušníky trpící demencí je celospolečenský
problém, který nabývá na vážnosti. Během několika let má podle
odhadů každý třetí senior trpět demencí. Každý z nás si přeje ze-
stárnout v domácím prostředí, obklopen péčí svých blízkých. To
ale není vůbec jednoduché, každodenní starost o člověka s demencí
je vyčerpávající. 

Při dobře nastavené medikaci, využití terénních sociálních služeb
a vyřízení příspěvku na péči je rodina schopna to zvládnout. Pokud
ne, řešením jsou pobytové sociální služby. Pro osoby s demencí
Alzheimerova typu či vaskulární demenci je vhodným typem domov
se zvláštním režimem. Je určen klientům se sníženou soběstačností,
jimž zajišťuje důstojný život v bezpečném prostředí. 

Tato zařízení mají speciálně vyškolený personál. Prostředí a denní
režim jsou uzpůsobeny potřebám klientů. Vzhledem k náročnosti
péče je však tato služba nákladná. Přibližně dvě třetiny nákladů
na lůžko zajišťuje zřizovatel zařízení a potažmo stát. Nutná je i spo-
luúčast klienta, přesněji jeho rodiny. 

Každý měsíc je nutné uhradit ubytování a stravu, což činí 10 až
12 tisíc korun, a náklady za poskytovanou péči, jejichž výše se
odvíjí od přiznaného příspěvku na péči. V případě zařízení mimo
krajskou síť sociálních služeb, jejichž poskytovatelé nedostávají
státní dotaci, bývá požadovaná úhrada od klienta i několikanásobně
vyšší. 

V okolí Nového Jičína jsou v síti služeb Moravskoslezského kraje
registrována jako domovy se zvláštním režimem tato zařízení:
Domov Duha Nový Jičín, Domov Odry, Beskyd Frýdek-Místek,
Domov Bílá Opava, Domov Letokruhy Budišov nad Budišovkou
a Domov Vítkov. 

Přestože zařízení již reagují na nárůst potřeby pobytových sociál-
ních služeb pro osoby s demencí, míst je stále málo. Žádost o umís-
tění do zařízení nedoporučujeme podávat dopředu „pro jistotu“.
Pořadníky nejsou časové, ale řazené podle sociální a zdravotní
potřebnosti žadatele a jeho rodiny. Poradenství, informace o všech
formách podpory v rámci sociálních služeb, ale i možnostech řešení
v obtížné sociální situaci, získáte na odboru sociálních věcí Měst-
ského úřadu Nový Jičín.
Daniela Susíková, odbor sociálních věcí

Klientům se v domově věnuje vyškolený personál. Foto: archiv
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Z invalidního vozíku do bazénu

Pracuji jako asistentka v novojičínském Centru pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje. V minulosti, když si moje
klientka na invalidním vozíku chtěla zaplavat, musela ji rodina
dopravit do vzdálenějšího města, kde mají bezbariérový krytý
bazén. Teď už nemusí nikam cestovat. Ve zdejším nově rekon-
struovaném krytém bazénu ji zaměstnanci spustí do vody ve spe-
ciální sedačce a pomocí závěsné sítě s elektronickým zvedákem
se dostane i do vířivky.

Klientka může ve vodě aktivně rehabilitovat nebo působením
masážních trysek prokrvit svaly ve vířivce. Naše první plavání na
konci ledna se vydařilo díky skvělé profesionální spolupráci se všemi
pracovníky krytého bazénu. Vážím si toho, jak bezpečně a hlavně
důstojně manipulovali s klientkou při veškerých přesunech. Ráda
bych jim za tento lidský přístup poděkovala, stejně jako městskému
úřadu a Basketbalovému klubu za to, že technická opatření ve pro-
spěch lidí upoutaných na invalidní vozík zahrnuly do projektového
a finančního záměru. 
Pavlína Prosová, osobní asistentka

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje výběrové

řízení na obsazení pracovního místa administrativní a technický
pracovník na úseku bytovém. 

Druh práce a její charakteristika: Příprava návrhů smluv
při správě majetku podle ustálených vzorů • příprava podkladů
pro výpočet nájemného a poplatků ze služby za užívání bytů
a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich
užívání • příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týka-
jících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem • příprava
nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo
částí velkých investic • příprava a zajišťování dokumentace pro
stavební povolení • zajišťování technických prací a dílčích
odborných technických agend • technické zajišťování a orga-
nizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných
rozsáhlých majetkových souborů • zajišťování údržby a orga-
nizace provádění oprav svěřených zařízení • řešení požadavků
nájemníků, včetně fyzické kontroly a zhodnocení požadavku
na místě v rámci svěřeného rozpočtu • kontrola a převzetí objed-
nané práce z pohledu kvality, cenových relací a použitých tech-
nologií.

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018.
Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce, výrazně

označené „Výběrové řízení 7/18 – NEOTVÍRAT“, lze osobně
doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský
úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do
výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené
do 9. 3. 2018.

Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí byto-
vého odboru Pavel Tichý, tel. 556 768 832 a 735 704 067, nebo
personalistka Renáta Dvořáková, tel. 556 768 303.

Více na https://www.novyjicin.cz/aktualne/vyberove-rizeni-c-
7-2018-administrativni-a-technicky-pracovnik-na-useku-byto-
vem/. 

Nepohyblivé návštěvníky lze do bazénu spustit v sedačce.
Foto: Pavlína Prosová

Nový projekt sociálních služeb

Nový Jičín loni získal dotaci z Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Zaměstnanost, na projekt nazvaný Efektivní
systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím
komunitního plánování II. Jeho nedílnou součástí je práce takzva-
ných diskuzních fór, dříve pracovních skupin, jež zahájila činnost
v lednu 2018. 

Fóra jsou zaměřena na péči o handicapované, seniory, rodinu
a v neposlední řadě na sociální začleňování. Propojením zadava-
telů, poskytovatelů a především uživatelů sociálních služeb vznikne
efektivní systém sociálních služeb na území Nového Jičína. 

V rámci plánování a udržitelnosti takového systému budou oslo-
veny i okolní obce v obvodu obce s rozšířenou působností. Vhod-
nou formu spolupráce zajistí koordinátor komunitního plánování
a celý realizační tým projektu. Jedním z hlavní cílů je vytvoření
Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Novém Jičíně na
léta 2020–2024.

Občané se zájmem dozvědět se o projektu více, případně se do
něj aktivně zapojit, mohou kontaktovat koordinátora komunitního
plánování Tomáše Kamína z odboru sociálních věcí, tel. 556 768 291,
e-mail tkamin@novyjicin-town.cz.
Lucie Vyvlečková, odborná asistentka projektu

Občanská poradna vám pomůže!
Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a jiné

závazky? Obáváte se „dluhové spirály“ a bez cizí pomoci nedokážete
zadlužení zvládnout? I tato zdánlivě beznadějná situace má řešení. 

Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická osoba
ho však může podat, jen pokud má právnické nebo ekonomické
vzdělání v magisterském programu nebo vykonala zkoušku insol-
venčního správce. Návrh lze podat také prostřednictvím advokáta,
notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce, jejichž
služby jsou ale zpoplatněné.

Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s akre-
ditací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Občanská poradna
Centra zdravotně postižených Moravskoslezského kraje takovou
akreditovanou osobou je – na základě udělené plné moci je oprávněna
podat za fyzickou osobu návrh na povolení oddlužení ke Krajskému
soudu v Ostravě. Podání návrhu je zde bezplatné.

Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v naší pobočce
v Novém Jičíně, Sokolovská 9 (budova za čekárnou autobusového
nádraží), telefon 556 709 403. Navštívit nás můžete v úterý od 9 do
12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na objednávku), ve středu
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin (celý den bez nutnosti objednání)
a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na
objednávku).
Marie Mayerhofferová, vedoucí detašovaného pracoviště
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Studují na Dětské univerzitě

Po třech letech se žáci Základní školy Komenského 66 opět stali
posluchači Dětské univerzity, kterou pořádají Univerzita Palackého
a Pevnost poznání v Olomouci. Slavnostní imatrikulací a převzetím
svého prvního indexu zahájilo sedmého února studium třiačtyřicet
dětí ze třetího až šestého ročníku.

Událost si vychutnali také rodiče nadějných studentů a v neza-
pomenutelný zážitek ji proměnila přítomnost univerzitních hodnos-
tářů, především děkana Přírodovědecké fakulty Martina Kubaly.

Na studenty čeká cyklus deseti přednášek na různá témata, napří-
klad houby, bezpečný internet, Spojené státy americké, jak nejezdit
načerno, cesta za literaturou, tajemství volného času, záhady chemie
a další. Pokud splní všechny úkoly a požadavky, čeká je v květnu
slavnostní promoce.
Radmila Bayerová, výchovná poradkyně

Slavnostní imatrikulace byla nezapomentulným zážitkem. Foto: archiv školy

Jubilejní na lyžáčku

Děti ze Základní školy Jubilejní prožily ve ski areálu v Tošovicích
školu jiných rozměrů. Na sněhobílém manšestru, s lyžemi na nohou
kreslily své první zkušenosti, vylepšovaly plochou stopu ve slušné
zářezy a co víc – poznávaly v nových situacích své možnosti fyzické
i mezilidské. My, instruktoři, jsme jen žasli, jak se ze všech druháků
a třeťáků na konci týdne stali více či méně pokročilí lyžaři a prima
kamarádi. Celotýdenní překonávání nových překážek i sebe sama
završila jízda obratnosti, odměnou byly čokoládové medaile aneza-
pomenutelné zážitky. Všem dětem přejeme další výjimečné chvíle
na lyžích. A napřesrok třeba opět na kopci za městem.
Text a foto: Dana Prašivková

Maškarní bály pro malé i velké

Tradiční maškarní bál pro děti proběhl třetího února v bludovické
restauraci Boss. Zhruba třicet dětí s rodiči a prarodiči pobavila
s novým programem osvědčená a oblíbená agentura Bianca. Na
programu byly samozřejmě tanec, řada soutěží i tombola, ve které
vyhrál každý! O tři týdny později se na témže místě konal maškarní
bál pro dospělé.
Text: Petr Brandejs, foto: Iva Brandejsová

Nadějní chemici soutěžili
I letos jsme se my, deváťáci ze Základní školy Komenského 68,

zapojili do celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika
ČR. Oblastního kola se zúčastnilo šestadvacet škol z Přerovska
a Novojičínska. Deset nejlepších z teoretické části postoupilo do
finále zaměřeného na praktické laboratorní dovednosti. 

V něm jsme naši školu reprezentovali dva – absolutním vítězem
se stal můj spolužák Filip Hajda, jenž dokázal soutěžní test i labo-
ratorní úlohy vyřešit na maximální možný počet bodů. Postoupil
tak do celostátního kola, které se uskuteční dvanáctého června
na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 
Marie Chovancová, žákyně 9. A

Poznali řemesla v praxi
S učebními obory se deváťáci ze Základní školy Tyršova seznámili

během projektového dne ve zdejší Střední škole technické a země-
dělské. Děvčata a chlapci se věnovali rozmanitým činnostem pod
dohledem učitelů odborného výcviku. 

Pracovali se dřevem a vyzkoušeli si základní zámečnické, insta-
latérské a stavební práce, například polyfuzní svařování plastů,
pájení měděných trubek natvrdo, řezání a pilování závitů, pokládání
dlažby nebo pořizování sádrových odlitků. Dokázali postavit jed-
noduchý model mostu bez hřebíků a domů si odnesli vlastnoručně
vyrobenou dřevěnou bedýnku.

Zároveň si prohlédli strojírenské prostory a materiální i strojní
vybavení. Získali tím jiný pohled na strojírenské, dřevařské a stavební
profese, posílili svůj vztah k manuální práci a uvědomili si, jak může
být výuka v učebních oborech zajímavá.
Ivana Kaňáková, učitelka

S vysvědčením dostali i peníze
Nejen vysvědčení, ale i odměny žákům preferovaných oborů

a s nejlepšími studijními výsledky rozdali na konci ledna ve Střední
škole technické a zemědělské. Z vlastního nadačního fondu škola
vyplatila 66 tisíc korun. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který
je jejím zřizovatelem, obdrželi žáci preferovaných oborů mechanik
strojů a zařízení a zedník 44 tisíce korun. 

Další odměny dostanou žáci v červnu. Škola jim v tomto školním
roce vyplatí na motivačních odměnách a stipendiích celkem
280 tisíc korun. V příštích letech se částka bude dále zvyšovat.
Zdejší žáci budou moci od druhého ročníku studia navíc pobírat
podniková stipendia. Více informací na www.tznj.cz nebo na tele-
fonu 731 446 916.  
Bohumír Kusý, ředitel školy  
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Cukrová exkurze

Na dlouho očekávanou exkurzi do cukrárny a kavárny Sauro na
Masarykově náměstí se počátkem února vydali žáci pátého ročníku
Základní školy Jubilejní. Čekal tam na ně tým pracovníků s vedoucí
Jarmilou Imrýškovou, která je krátce seznámila s historií, sortimen-
tem, prostory, pracovními pozicemi a náplní práce v cukrárně. Děti
měly také možnost sledovat cukráře Viktora, jak se piškotový korpus
pod jeho rukama za malou chvíli promění na úžasný čokoládový
dort. Nahlédnutí do samotné kuchyně a do míst, kde se vyrábí
točená a kopečková zmrzlina, byla pro všechny velkým lákadlem.
Text a foto: Miroslava Borošová

Holdovali zimním sportům
Na celý týden se žáci prvního i druhého stupně Základní školy

Komenského 68 vypravili do Beskyd – mladší tradičně na Bílou
a starší do Velkých Karlovic. Se zasněžováním sjezdovek zprvu
vypomáhala technika, ale potom se příroda zapojila a padal sníh
opravdový. Lyžaři i snowboardisté pod vedením učitelů a instruktorů
denně sjížděli i nejnáročnější sjezdovky. Nevěřili byste, jak se i ti, co
stáli poprvé na lyžích, postupně zdokonalovali. Na konci kurzu všichni
hravě zvládli slalom a dojeli si pro ceny. A protože energie měli na
rozdávání, večer pro ně byl připraven zábavný program. 

Olympijský duch zavládl osmého února také ve školní družině. Na
zasněženém školním hřišti děti zápolily v šesti disciplínách. Na biatlon
o jedné lyži, závod psích spřežení nebo hod sněhovou koulí na cíl
dohlížel sněhulák, kterého děti samy postavily. Domů si odnesly
malou sladkost a olympijské kruhy na tváři.
Alena Lowaková, zástupkyně ředitele

Ondráš na olympiádě v Grenoblu
V den, kdy vznikaly tyto řádky, 15. února 2018, tomu bylo přesně

padesát let, kdy se asi čtyřicet členů pěveckého sboru Ondráš stalo
svědky historického sportovního klání. Na zimních olympijských
hrách, konaných v roce 1968 ve francouzském Grenoblu, se na
olympijském stadionu utkali naši hokejisté se svým největším rivalem,
Sovětským svazem. 

Ondráš v té době čerstvě navázal kontakty s lyonským sborem
Chorale populaire de Lyon, a ten měl shodou okolností přátele ve
vedení grenobelské radnice. Tak přišla znenadání pozvánka k vystou-
pení v olympijském městě. 

Skrze tuto známost nám pořadatelé umožnili vstup do olympijské
vesnice a my, sbor Ondráš, jsme mohli zazpívat hymnu našemu kra-
janovi, Jiřímu Raškovi. A to následující den poté, kdy získal první
zlatou olympijskou medaili pro naši zemi. Následovalo společné foto
s olympijským vítězem, který neskrýval radost nad čerstvými gra-
tulacemi od tak blízkých krajanů.                                                                                                           

Ale zpět k onomu hokejovému zápasu. Naši hostitelé nám nemohli
udělat větší radost, než věnovat vstupenky na tak významné utkání.
Nejen hokejoví znalci vědí, že jsme tehdy po dlouhém řetězu porážek
porazili sovětskou sbornou 5:4. 

Naše hlasité povzbuzování hokejistům neušlo a při setkání bez-
prostředně po zápase nám za to upřímně děkovali. Nemohli jsme,
žel, splnit jejich přání, abychom se zúčastnili dalšího zápasu se Švéd-

skem, který skončil remízou 2:2. To znamenalo, že naši získají „pouze“
stříbro.    
Pavel Wessely

Členové sboru Ondráš s Jiřím Raškou na olympiádě v Grenoblu.
Foto: archiv Pavla Wesseleho

Kurzy připraví žáky na zkoušky
Aždo pondělí 5. březnase žáci, kteří si nejsou jisti svou připraveností

k přijímacím zkouškám na střední školy, mohou přihlásit do přípravných
kurzů pořádaných Gymnáziem Mikuláše Koperníka v Bílovci. Počínaje
7. březnem zde mohou absolvovat šest vyučovacích hodin matematiky
astejný počet hodin češtiny. Do přípravných kurzů se přihlásilo i několik
žáků, kteří si zde v lednu vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto. Byly
mezi nimi i děti z Nového Jičína. Školáci z našeho města mohou využít
také nabídky přípravných kurzů.
Lenka Gulašiová

Svatba v 6.B
Proč se o tématu jenom bavit, když praktické provedení je

zábavnější? A tak se jedna z učeben v Základní škole Tyršova
na hodinu občanské výchovy proměnila v obřadní síň, ve které
proběhla „nefalšovaná“ svatba. Při příchodu snoubenců zněla
svatební hudba. Po úvodním proslovu nevěsta Ema Mikulášková
a ženich Marek Mičkal řekli oddávajícímu své „ano“. Následovalo
předání prstýnků a podpisy novomanželů a svědků. Povedenou
hodinu završila hostina se skutečnými – a velmi chutnými – dorty.

Text: Eliška Kudělková, foto: Roman Benčák 
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Velká válka v novojičínském tisku – leden a únor 1918
První lednové číslo novin

Deutsche Volkszeitung vyšlo
právě v úterý 1. ledna 1918. Na
titulní straně redakce shrnula
události předchozího roku na
bitevním i diplomatickém poli
a nastínila předpokládaný vývoj
roku nového. Nejčastěji opako-
vanými slovy tohoto i následují-
cích vydání byly mír a mírové
jednání. Obyvatelstvo, vyčerpa-
né už tři apůl roku trvající válkou,
doufalo v rychlé aúspěšné řešení
situace. Nové ruské státoprávní
uspořádání bylo velkou nezná-
mou a noviny bedlivě sledovaly
vývoj ve svazových republikách
imírová jednání v Brest-Litevsku. 

Nobelova cena pro Lenina?
Čtenáři se také dočetli, že profesorské kolegium filozofické fakulty

Univerzity v Konstantinopoli navrhlo Vladimíra Iljiče Lenina na Nobelovu
cenu míru. Všechny zúčastněné strany světového válečného konfliktu
se předháněly v návrzích poválečného mírového uspořádání. Každý
návrh – francouzský, rakouský, britský nebo prezidenta Wilsona ze
dne 8. ledna – se nesl v duchu práva národů na sebeurčení. 

V tomto smyslu byl přivítán i vznik samostatného ukrajinského státu,
snímž Rakousko-Uhersko uzavřelo v polovině února mír. Velkou odezvu
měl článek o plánu několika pražských politiků na samostatný česko-
slovenský stát. Redakci a komentátorům nebylo jasné, kde by v plá-
novaném uskupení měli místo němečtí obyvatelé českého, moravského
a slezského pohraničí se svým právem na sebeurčení.

Novoroční ohlédnutí
Nástup nového roku si žádal i statistické zhodnocení toho uplynulého.

V roce 1917 se v Novém Jičíně narodilo 144 dětí, bylo uzavřeno
51 sňatků a zaznamenáno 398 úmrtí, ovšem i včetně vojáků, kteří
zemřeli v místní nemocnici. 

Počet úmrtí oproti předchozím letům stoupal, v roce 1916 jich bylo
331 a o rok dříve 369. Zato dětí se rodilo stále méně. V roce 1916 jich
bylo 154, v předchozím roce 273 a v roce 1914 se narodilo 325 dětí.
Obecně se počty narozených v mírových časech pohybovaly vždy
nad 300 novorozenců.

Dobročinný masopust
Masopust roku 1918 měl trvat jen pět týdnů, od 7. ledna do

12. února, což ovšem, jak konstatoval autor článku, nehrálo pro oby-
vatele města roli, vzhledem k tomu, že byly pro toto období typické
plesy ve válečných časech zakázané. 

Namísto tance obyvatelé města opět oslavili masopust dobročinnými
koncerty a divadelními představeními. Stále se vybíraly korky ve pro-
spěch školního spolku, čtenáři byli žádáni o starý novinový papír na
výrobu takzvaných dánských dek. 

Taroková společnost Die Radler z hostince Zur Sonne věnovala část-
ku 50 korun pro chudé spoluobčany, pekařský mistr Hugo Tuschka
fondu Válečního štítu stejnou částku, rodina lesníka Franze Nowotneho
namísto květinových darů na pohřeb strojvedoucího Franze Butscheka
poukázala částku 20 korun opět pro místní chudé, firma Spitzer aKlapp-
holz darovala 54 metráky topného uhlí k rozdělení mezi nejpotřebnější
a 330 korun městu na dobročinné účely. Zřízení válečné kuchyně však
nadále provázely obtíže. Zájemcům, když už se nějací našli, po prvotním
nadšení chyběla vytrvalost nebo patřičné organizační schopnosti.

Chudoba a upadající morálka 
Situace v zásobování byla kritická, především pro ty nejchudší.

V mrazivé zimě scházelo uhlí k topení avaření, brambory, maso, mléko

nebo mouka. Stupňující se kritické komentáře redakce k nedostatku
uhlí vyústily v zásah cenzury. 

Místní lékaři i kvůli špatným výživovým podmínkám stále bojovali
se spálou. Nouze byla veliká a měla dopad nejen na ekonomický, ale
i morální stav společnosti. Množily se případy krádeží a vloupání. Před
soud byli postaveni například dělníci novojičínské tabákové továrny
Josef Cabak, Hugo Horak aOtto Fuhrmann, v polovině prosince zatčení
v nevěstinci v Moravské Ostravě, kde se chovali dosti podezřele a při
osobní prohlídce u nich byly nalezeny dokonce dva revolvery včetně
nábojů. 

Při následném výslechu vyšlo najevo, že již delší dobu kradli v továrně
tabák, který dále prodávali za přispění Josefa Jeřabka, pomocníka
v papírnictví. Přímo z místní tiskárny byl ukraden arch lístků na výdej
chleba. A 25. února v Krakově začal proces s dezertérem Ludwigem
Wrzeskim, obžalovaným mimo jiné z vraždy novojičínského notáře
Jonaka.

Lokomotiva v bílém sevření 
Ani počasí nebylo z počátku roku přívětivé. Tuhá zima přinesla kom-

plikace v dopravě i zásobování. Dne 4. ledna v 11:25 vyjel z místního
nádraží vlak do Suchdolu nad Odrou, s návazným spojením do Vídně
a Krakova. Kvůli obrovské závěji však jeho cesta skončila hned za
stanicí v Šenově. Nezbývalo, než aby druhá lokomotiva odvezla vagony
zpět do Nového Jičína. Ta první zůstala uvězněná v mase sněhu a trať
po jejím vyproštění měla být průjezdná až následujícího dne večer. 

Redakce si také stěžovala na zanedbaný úklid chodníků od sněhu
padajícího ze střech, který měli v péči majitelé domů, a nedostatečné
posypání zledovatělých úseků popelem nebo pískem. V polovině ledna
bouře o síle orkánu poničila osvětlení u kluziště a jeho provozní doba
se zkrátila. Na trati se opět vytvořily závěje a železniční spojení se
Suchdolem bylo znovu přerušeno.

...a život šel dál 
Začátek roku poznamenala také úmrtí významných postav kulturního

a společenského života. Ve Vídni 27. ledna 1918 zemřel ředitel tamní
univerzitní knihovny a novojičínský rodák Wilhelm Haas. O dva dny
později noviny uveřejnily zprávu o úmrtí učitele dívčí měšťanské školy
v Novém Jičíně a ředitele školy ve Fulneku Johanna Klemeta. Koncem
února zemřela Ottilie Hoschová, manželka knihkupce a nakladatele
Augusta Hosche.

Další představitel místní vlastivědy, bývalý četnický strážmistr anad-
šený badatel v oblasti folkloristiky a kulturních dějin Stephan Weigel,
uveřejnil geologicko-historickou skicu oblíbené výletní destinace na
Skalkách. V článku, který jeho studii předchází, si však komentátor
stěžuje na špatný výhled ze zalesněného bludovického svahu na Bes-
kydy a Karpaty. Navrhuje zřízení rozhledny, která by v duchu doby
mohla nést název Mírová nebo Ukrajinská.
L. R. M. Chobotová, Státní okresní archiv

Dobový pohled ze Skalek. Foto: Státní okresní archiv

Mapa nového uspořádání v Rusku
– noviny z 23. 2. 1918.

Foto: Státní okresní archiv
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Novojičínský poutník Johann Stieber
Cestování není jen fenoménem dnešní doby, kdy máme otevřené

hranice možností. Jeho přímou paralelu najdeme už v prvopočátcích
Nového Jičína, založeného na křižovatce dvou významných obchod-
ních cest. 

Již Vok (I.) z Kravař na počátku čtrnáctého století, když městu udě-
loval privilegia, přišel do kontaktu s řádem templářů, jehož členové
působili jako převozníci křesťanských poutníků do Palestiny. O dob-
rodružných výpravách do Svaté země v průběhu dalších staletí vyprá-
vělo mnoho spisovatelů, třeba Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. 

Návrat do Svaté země
Po vítězných tureckých válkách v sedmnáctém a osmnáctém sto-

letí se Svatá země opět přiblížila dosahu četných poutníků z Moravy.
Novojičínský rodák Dr. August Bielka v roce 1869 navštívil Palestinu
jako doprovod císaře Františka Josefa I., který jako první panovník
křesťanského světa po skončení křížových výprav zavítal do Jeru-
zaléma. Monstrance z této cesty je dodnes součástí sbírek novoji-
čínského muzea.

V devatenáctém století se vztahy s muslimským světem poněkud
uklidnily a umožnily mnoha poutníkům a cestovatelům vkročit do
těchto křesťanům dlouho nepřístupných a nebezpečných končin.
Svůj podíl na tom měl i rakouský kloboučnický průmysl, který kva-
litními plstěnými fezy zásoboval arabské země. Mezi tehdejší novo-
dobé poutníky se zařadil také novojičínský rodák Johann Alois
Stieber.

Cestovatel a kostelník 
Narodil se před 190 lety – 8. května 1828 – v domě č. p. 281 sou-

keníkovi Aloisu Stieberovi a jeho manželce Anně, dceři Johanna
Stenzla. Mladý Stieber vystudo-
val bohoslovectví. V roce 1873
vykonal pouť do Svaté země,
Egypta a Říma a po šťastném
návratu postavil roku 1882 za
pomoci dobrodinců asi dvě stě
metrů od vrcholu Svince kamen-
ný kříž. Měl to být výraz díků. Do
základů kříže Stieber vložil kamé-
nek z Hory Olivetské, pohoří Kar-
mel a hory Tábor, jak dokládá
český a německý nápis vsazený
na čelní stranu podstavce. 

V letech 1881–1903 působil
Johann Stieber jako kostelník
v kapli Bolestné Panny Marie
zvané Španělská. Jeho koníč-
kem bylo cestování. Při svých
poutích dvakrát navštívil jedno
z nejvýznamnějších římskokato-
lických poutních míst – Lurdy ve
francouzských Pyrenejích.

Lurdská inspirace
Po návratu z poutní cesty se rozhodl postavit lurdskou jeskyni

v nedalekých Petřkovicích, přímo pod Petřkovickou horou. Roku
1888 bylo za přičinění občanů obce vyklizeno prostranství, upravena
jeskyně a postaveny schody od louky směrem k lomu. Součástí byla
socha Panny Marie Lurdské, vytesaná z kamene pocházejícího ze
zdejšího lomu. 

Sochu později nahradilo kamenosochařské dílo šenovského rodá-
ka Franze Barwiga (1868–1931). Dne 15. srpna 1888 byla jeskyně
slavnostně vysvěcena za velkého zájmu věřících z okolních obcí.
Následně byla vybudována také křížová cesta a v úpatí poutního
místa byl vztyčen vysoký kříž. Ten byl v roce 1958 nahrazen křížem
pocházejícím z bývalé vězeňské kaple u zámku Žerotínů ve Valaš-
ském Meziříčí.

Zakladatel poutních míst
V roce 1889 instaloval Johann Stieber sochu Panny Marie také

v kapli u Oční studánky za Jičinou. Nachází se asi pět set metrů od
kříže pod svahem vrchu Svince. Svolení ke stavbě kaple dal sám
majitel panství, hrabě Seilern. Šestého října, na svátek Panny Marie
Růžencové, byla za asistence deseti kněží slavnostně vysvěcena.
Události přihlíželo na sedm tisíc věřících ze širokého okolí.

Další mariánskou jeskyni postavil Johann Stieber roku 1895 v Zašo-
vé u Valašského Meziříčí za působení faráře Stančáka. Patrně zde
měl vliv i osud několika Neapolitánců, jejichž souvěrci byli zmasa-
krováni roku 1621 v bitvě u Nového Jičína a pohřbeni jako „černí
Španělé" v místech dnešní kaple Bolestné Panny Marie zvané Špa-
nělská. Hrstka císařských katolických vojáků byla spasena při svém
útěku až v oblasti Zašové. Tamní jeskyně se stala dalším proslulým
poutním místem známým dnes jako Stračka.

Johann Alois Stieber zemřel v sedmdesáti osmi letech 31. května
1906 v Novém Jičíně. Jeho působení je dodnes výrazně spojováno
především s novojičínskou Španělskou kaplí. 
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Johann Stieber kolem roku 1885. 
Foto: Muzeum Novojičínska

Kamenný kříž na Svinci okolo roku 1900. Foto: Muzeum Novojičínska

Panna Marie ve skále pod Svincem kolem roku 1920.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz

■RUDÁ VOLAVKA • Pátek 2. března – sobota 3. března ve 20 h• Ruská
vyzvědačka Dominika bojuje o přežití v džungli postsovětských tajných
služeb. Thriller, titulky.
■EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ • Pátek 2. března v 17:30 h apátek
9. března v 17:30 h• Zpěvačka se představuje v dokumentární filmu mapu-
jícím její profesní kariéru i soukromí. Hudební dokument, 90 min., česky.
■ PRAČLOVĚK• Sobota 3. března – neděle 4. března v 17:30 h • Ani-
movaná dobrodružná komedie od oscarového režiséra Nicka Parka.
89 min., dabing.

Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.

■Pátek 2. března ve 20 h • LiStOVáNí.cz: A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA
(Anna Gavalda) • Odejít nebo zůstat. Kdo z nás to ve vztahu kdy neřešil?
Účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín.
■ Neděle 4. března v 16 h • František Hrubín: ŠPALÍČEK POHÁDEK
– O KVĚTUŠCE, ZAHRÁDCE A BABICI ZIMICI • Dramatizace a režie:
Zoja Mikotová. Trochu strašidelná pohádka o odvěkém pohádkovém
zápasu dobra a zla, ve které nakonec vše dobře dopadne. Předplatné
skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 5. března v 18 h • VYHODNOCENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
SPORTOVCŮ MĚSTA A OKRESU NOVÝ JIČÍN • Distribuce vstupenek
přes sportovní kluby.
■Čtvrtek 8. března v 19 h • Petr Zelenka: DABING STREET • Vypro-
dáno.
■ Sobota 10. března v 19 h – malý sál • SUNNY SIDE A LEKTOŘI
13. BLUEGRASSOVÉ DÍLNY PETRA BRANDEJSE 
■Pondělí 12. března ve 14 h • SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO
OBORU ZUŠ • Okresní kolo. Vstup volný.
■ Úterý 13. března v 18 h • Daniel Große Boymann, Thomas Kahry:
VRABČÁK A ANDĚL (muzikál) • Hudební drama o přátelství Edith Piaf
a Marlene Dietrich. Naživo, v podání hereček zaznějí jejich nesmrtelné
písně. Režie: Stanislav Moša, Igor Ondříček. Hrají: Hana Holišová/Markéta
Sedláčková, Katarína Ptáčková/Ivana Vaňková, Eliška Zelová/Andrea
Skálová, Barbora Remišová, Alan Novotný, Robert Jícha. Předplatné
skupiny S.
■ Čtvrtek 15. března v 19 h – malý sál • CANTARINA CLARINETE •
Hana Bahníková – klarinet, zpěv, Jana Kadlecová Lahodná, Jana Čer-
nohouzová – klarinet, Věra Kestřánková – basklarinet. Klasické úpravy
světových i českých skladeb barokního, klasicistního, romantického,
populárního i jazzového charakteru a vlastní úpravy populárních skladeb.
Kruh přátel hudby. Vstupné 190 Kč.
■ Pátek 16. března v 19 h • DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE –
MEZI VRCHOLY TOUR 2018 • Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou
zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský stan-
dard populární hudby.
■ Úterý 20. března v 19 h • Oscar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI
FILIPA • Slavná „lehkovážná komedie pro vážné lidi“. Režie: Pavel Khek.
Hrají: Matouš Ruml, Aleš Petráš, Radim Madeja, Ivana Nováčková, Sva-
tava Milková a další. Předplatné skupiny D.
■Středa 21. března v 19 h • Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH • Vyprodáno. 
■ Pátek 23. března – malý sál • PODÍVANÁ 2018 • Oblastní přehlídka
dětských divadelních souborů. 
■ Neděle 25. března v 16 h – malý sál • Vladislav Vančura, Tomáš
Kočko: KUBULA A KUBA KUBIKULA • Vyprodáno.
■Středa 28. března v 18 h • PUELLAE ET PUERI – JARNÍ KONCERT
• Výběr písní z hudebního projektu (M)ABBA Mia! i tradiční vyřazování
maturantů. Vstupné 100 Kč.
Připravujeme
■ Pátek 6. dubna v 19 h • Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, Ivan
Passer, Vladimír Morávek: HOŘÍ, MÁ PANENKO • Sarkastická komedie
podle slavného filmu o peripetiích kolem nepovedeného bálu dobrovol-
ných hasičů. Režie: Petr Novotný. Hraje celý soubor Východočeského
divadla. Předplatné skupiny A.
■ Pondělí 9. dubna a úterý 10. dubna, vždy ve 13:30 h • SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU ZUŠ • Krajské kolo. Vstup volný.
Středa 11. dubna v 19 h • VLADIMÍR MIŠÍK & ETC… A HOST JAMIE
MARSHALL • Koncert jedné z nejvýraznějších osobností české rockové
hudby. 

■ AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA • Neděle 4. března ve 20 h •
Příběh novinářů, kteří zveřejnili tajnou zprávu o angažovanosti americké
vlády během války ve Vietnamu. Životopisný thriller, 115 min., titulky.
■ BLACK PANTHER • Pondělí 5. března v 17 h 2D titulky • Pondělí
12. března v 17 h 2D dabing • Úterý 13. března ve 20 h 2D titulky • Nové
dobrodružství udatného bojovníka s mrštností kočkovité šelmy. Akční,
132 min.
■WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ • Pondělí 5. března – úterý 6. března
ve 20 h • Horor od tvůrců Jigsaw s Helen Mirren v hlavní roli. 99 min.,
titulky.
■PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY • Úterý 6. března v 17:30 h• Fenomén
Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. Erotický thriller,
105 min., titulky.
■PREZIDENT BLANÍK • Středa 7. března v 17:30 h • Neděle 11. března
ve 20 h • Příběh lobbisty Antonína Blaníka, který se rozhodne kandidovat
na českého prezidenta. Komedie, 90 min., česky.
■ THE FLORIDA PROJECT • Filmový klub • Středa 7. března ve 20 h
• Unikátní dílo plné skvělých hereckých výkonů. Drama, 111 min., titulky.
■ TÁTOVA VOLHA • Čtvrtek 8. března a neděle 11. března v 17:30 h •
Pátek 9. března – sobota 10. března ve 20 h • Pondělí 12. března ve
20 h • Úterý 13. března v 17:30 h • Pátek 16. března ve 20 h • Pátek
23. března ve 20 h • Sobota 31. března ve 20 h • Nová česká komedie
Jiřího Vejdělka. Komediální drama, 90 min.
■ NOČNÍ HRA • Čtvrtek 8. března ve 20 h • Středa 14. března ve 20 h
• Úterý 20. března v 17:30 h • Každý týden Max a Annie pořádají „herní“
večer. Maxův bratr Brooks tentokrát připraví hru, jakou ještě nezažili. Akční
krimikomedie, 100 min., titulky.
■VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY • Sobota 10. března v 17:30 h • Neděle
11. března v 15 h • Neděle 1. dubna ve 14:30 h • Další dobrodružství
včelky Máji. Animovaný, 85 min., dabing.
■ JÁ, TONYA • Středa 14. března v 17:30 h • Pondělí 26. března ve
20 h • Vzestup až na vrchol, touha, vášeň, pád na samotné dno a jeden
z největších skandálů sportovní historie. Životopisné drama, komedie,
120 min., titulky.
■ TOMB RAIDER • Čtvrtek 15. března – pátek 16. března v 17 h •
Sobota 17. března – pondělí 19. března ve 20 h • Sobota 24. března
ve 20 h • Neděle 1. dubna ve 20 h • Držitelka Oscara Alicia Vikander jako
Lara Croft. Akční, 122 min., titulky.
■ONI 2: NOČNÍ KOŘIST • Čtvrtek 15. března ve 20 h • Úterý 20. března
– středa 21. března ve 20 h • Rodinu v odlehlém kempu navštíví tři mas-
kovaní psychopati a podrobí je zkoušce až po nejzazší meze. Horor,
85 min., titulky.
■ TRIKY S TRPASLÍKY • Sobota 17. března – neděle 18. března
v 17:30 h • Dobrodružství se živými trpaslíky, kteří chrání dům před hrozbou
z jiné dimenze. Animovaný, 89 min., dabing.
■ S LÁSKOU VINCENT • Filmový klub • Pondělí 19. března v 17:30 h
• Snímek o malíři Vincentovi van Goghovi, natočený kombinací hraného
filmu a animace originálních olejomaleb. Animované, životopisné drama,
94 min., titulky.
■ PŘÁNÍ SMRTI • Středa 21. března v 17:30 h • Čtvrtek 22. března ve
20 h • Středa 28. března ve 20 h • Nový akčňák s Brucem Willisem. Akční
krimi, 103 min., titulky.
■ PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ • Čtvrtek 22. března a úterý 27. března
v 17:30 h 2D dabing • Pátek 23. března v 17:30 h 3D dabing • Neděle
25. března ve 20 h 2D titulky • John Boyega a Scott Eastwood vedou
tým, který je poslední nadějí na přežití. Akční sci-fi, 111 min.
■ KRÁLÍČEK PETR • Sobota 24. března – neděle 25. března
v 17:30 h • Středa 28. března – čtvrtek 29. března v 17:30 h • Rebelský
králíček Petr žije s ostatními zvířátky na farmě. Novému majiteli statku se
to však moc nelíbí. Rodinný, 95 min., dabing.
■ TLUMOČNÍK • Pondělí 26. března v 17:30 h • Úterý 27. března ve
20 h• Oscarový režisér aherec Jiří Menzel v roli asketického Aliho na cestě
za poznáním. Tragikomedie, 113 min., titulky.
■ VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ • Bio senior • Středa 28. března ve 13 h •
Nová česká komedie režiséra Milana Cieslara. 92 min., cz.
■ READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ • Čtvrtek 29. března ve 20 h
2D dabing • Pátek 30. března a pondělí 2. dubna ve 20 h 2D titulky •
Sobota 31. března v 17 h 3D dabing • Neděle 1. dubna v 17 h 2D
dabing • Děj nového filmu režiséra Stevena Spielberga je zasazen do
roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Akční sci-fi,
thriller, 140 min.
■ SHERLOCK KOUMES • Pátek 30. března v 17:30 h • Sobota
31. března ve 14:30 h• Dobrodružná detektivka plná trpaslíků. Animovaná
komedie, 90 min., dabing.
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Výstavy:
■ Čtvrtek 1. března – středa

28. března • Výstavní síň Stará pošta • NAŠE JARO • Více informací
v programu SVČ Fokus.
■ Čtvrtek 1. března – pondělí 30. dubna • Městská knihovna • SVĚT
HOR – KRAJINA, PROCESY A RIZIKA • Složitá problematika v nej-
širších souvislostech, unikátní fotografie hor z celého světa.
Akce
■Pátek 2. března ve 20 h •Klub Galerka • DUENDE • Autorský projekt
kytaristy Tomislava Zvardoně představí nové album Garden of Me. Vstup-
né 100/150 Kč.
■ Pátek 9. března ve 20 h • Klub Galerka • PŮLJABLKOŇ • Koncert
„poloviny” legendárního Jablkoně. Vstupné 120/160 Kč.
■ Úterý 13. března v 18 h • Městská knihovna • KLENOTY USA,
KRAJINNÉ I HVĚZDNÉ • Cestopisná přednáška Petra Horálka s trochou
astronomie a promítáním skvostných fotografií hvězdné oblohy. Kapacita
míst omezena, nutnost rezervace na tel. 556 709 840 nebo on-line.
Vstupné 40/60 Kč.
■Čtvrtek 15. března v 18 h • Klub Galerka • GALERDOOR & BIGTRIP
• Nejdelší expedice kolem světa osobním autem. Podrobnosti v rubrice
Pozvánky na straně 12. Vstupné 70/100 Kč.
■ Pátek 16. března ve 20 h • Klub Galerka • NOVEMBER 2ND • Kon-
cert k nové desce kapely původem z Hranic na Moravě. Vstupné
70/100 Kč.
■ Sobota 17. března ve 20 h • Klub Galerka • PATRIK BERÁNEK •
Akustický koncert. Vstupné 50/70 Kč.
■ Pondělí 19. března – pátek 23. března od 9 do 12 h • Městská
knihovna • PRÁCE S INTERNETEM – KURZ POČÍTAČOVÉ GRA-
MOTNOSTI • Konzultační hodina základů práce s internetem s indivi-
duálním návštěvníkem. Rezervace na konkrétní hodinu v oddělení pro
dospělé čtenáře osobně nebo na tel. 556 709 840.
■ Sobota 23. března ve 20 h • Klub Galerka • MARTA TÖPFEROVÁ
& ALEJANDRO SOTO LACOSTE (Chile) • Koncert latinskoamerických
a autorských písní. Vstupné 150/200 Kč.
■ Úterý 27. března v 18 h • Městská knihovna • KRÁSY BOSNY
A HERCEGOVINY, SRBSKA A MAKEDONIE • Cestopisná přednáška
a projekce Radka Kubly. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na
tel. 556 709 840 nebo on-line. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 28. března – čtvrtek 29. března od 9 do 17 h • Masarykovo
náměstí • DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM VELIKONOČNÍHO
JARMARKU • Podrobnosti v rubrice Pozvánky na straně 12.
■ Čtvrtek 29. března ve 20 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB & LUBOŠ
SOUKUP QUARTET FEAT. DAVID DORŮŽKA (DK, CZ, SK) • Koncert
přední progresivní jazzové formace. Vstupné 150/200 Kč.

Připravujeme
■Pátek 12. dubna ve 20 h • Klub Galerka • LENKA DUSILOVÁ-SÓLO
& LONGITAL • Luxusní dvojkoncert osobností české a slovenské hudební
scény. Vstupné 250/300 Kč.
■ Pátek 27. dubna ve 20 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB & PETRA
BÖRNEROVÁ (CZ/SK) & FEDOR FREŠO (SK) • Folk & roots & blues.
Vstupné 100/130 Kč.

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

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070 
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Výstavy
■ Sobota 3. března – pondělí 2. dubna  • galerie Návštěvnického
centra • DĚDICTVÍ DŘEVĚNÝCH KOSTELŮ • Fotografie Heleny
Zemánkové. Vernisáž 5. března v 17 h.
■ Pátek 2. března – čtvrtek 31. května • placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • PLYŠOVÍ MEDVĚDI • Ze sbírky Hany Pořízkové.

• Přepážka MHD – polední přestávka od 12 do 12:30 h.
O víkendech a svátcích je přepážka uzavřena.

• Nabízíme regionální výrobky z partnerského města
Novellara (balsamikové octy).

• V prodeji nové upomínkové předměty – turistická vizitka
a turistická známka ke 100. výročí vzniku Československa – a spole-
čenská strategická hra Laudon.
• návštěvníci expozice Generál Laudon si hru Laudon mohou zapůjčit

a zahrát.
• sledujte informace o festivalu Pivobraní na novém webu www.pivo-

braninj.cz.
Otevírací doba:

Pondělí–pátek 8–17 h • Sobota–neděle 9–16 h

Výstavy:
■ NAŠE JARO • Čtvrtek 1. března – středa 28. března • Výstavní síň
Stará pošta • Práce výtvarných a keramických kroužků a retrospektiva
činnosti SVČ Fokus. Vernisáž 1. března v 16 h.
■ VELIKONOČNÍ VESTIBUL • Pondělí 12. března – středa 28. března
• SVČ Fokus • Výtvarné a keramické práce. Prodej drobné dekorační
keramiky 12.–14. 3. od 8 do 17 h.
Akce
■ KURZ REALISTICKÉ KRESBY S VYUŽITÍM PRAVÉ MOZKOVÉ
HEMISFÉRY • Neděle 4., 11., 18. a 25. března, vždy od 14 do 18 h •
SVČ Fokus • Kurz Jaroslava Bureše pomůže prohloubit vaše sebepo-
znání, posílit sebevědomí, získat nové dovednosti, odhalit vlastní výtvarné
schopnosti a získat nové kamarády. Cena 1 600 Kč.
■ KARIBSKÝ TANEČNÍ VEČER • Pátek 16. března od 19 h • SVČ
Fokus • Tradiční ples, tentokrát v exotickém stylu – kapela Rocca,
míchané drinky, vystoupení mistrů republiky v latinskoamerických tan-
cích. Oblečení inspirované Karibikem vítáno. Vstupné 170 Kč, předprodej
v pokladně SVČ Fokus. 
■ KANAGAWA • Sobota 24. března od 14 do 17 h • SVČ Fokus •
Turnaj v deskových hrách. Od 13 h seznámení s hrou. Informace: Pavel
Sedlář, 734 287 205, sedlar@fokusnj.cz. Startovné 50 Kč.
■ VELIKONOČNÍ STOLNÍ TENIS • Pátek 30. března od 9 h • SVČ
Fokus • Turnaj dvouher pro neregistrované hráče, od mladších žáků po
dospělé. Informace: Pavel Sedlář 734 287 205, sedlar@fokusnj.cz. Star-
tovné 50 Kč za hráče.
■ STŘELECKÁ SOUTĚŽ • Pátek 30. března od 13 h • SVČ Fokus •
Amatérská soutěž jednotlivců pro děti i dospělé. Informace: Radka
Hrubá, 734 393 579, hruba@fokusnj.cz. Startovné 50 Kč za hráče.
■ FLORBALOVÉ TURNAJE • Sobota 31. března od 9 a 13 h • hala
ABC • Pro mladší a starší žáky a dívky a ženy. Kapacita týmů je omezena.
Přihlášky na sedlar@fokusnj.cz nebo 734 287 205.
Připravujeme:
■ JARNÍ KOUZELNÁ NOC • Pátek 6. dubna v 16 h – sobota 7. dubna
v 10 h • Zábavné odpoledne s tvořivými nápady, večer na bazéně, noco-
vání ve Fokusu, dobré ráno plné her. Plavky, ručník, spacák a plyšáka
s sebou. Cena 200 Kč (zahrnuje večeři, snídani, pitný režim, program). 

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz

Výstava:
■ Do neděle 27. května • Rytířský sál • MECHO-
ROSTY – LATIMÉRIE MEZI ROSTLINAMI • Zábavný
a hravý pohled na mikrosvět mechorostů. Součástí
výstavy jsou makro- i mikrofotografie mechorostů
Štěpána Kovala.

Akce:
■ Sobota 24. března • nádvoří Žerotínského zámku • od 8:30 do
13:30 h • VELIKONOČNÍ JARMARK • Tradiční akce s kulturním pro-
gramem. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 10 Kč.

Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–16 h

neděle, svátky 9–15 h

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz

■ Pondělí 12. března ve 14 h • Beskydské divadlo • SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU ZUŠ • Okresní kolo. Vstup volný.
Úterý 20. března v 17 h • hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT
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Pozvánky
• Škola Jubilejní otevře své dveře
Dny otevřených dveří uspořádá Základní škola a Mateřská

škola Jubilejní 3 – ve čtvrtek 8. března na pracovišti Dlouhá 56
a v úterý 13. března na pracovišti Jubilejní 3. Dopoledne můžete
nahlédnout do výuky, odpoledne vždy od 15 do 17:30 hodin
bude pro všechny návštěvníky připraven bohatý a zajímavý pro-
gram. Podrobnosti na www.zsjubilejni.cz, www.dlouha56.cz
a www.facebook.com/zsjubilejni3. 

• Kolem světa bez GPS a bez peněz
O nejdelší cestě kolem světa osobním autem – bez pohonu

všech kol, bez GPS a s minimem peněz – bude pojednávat „živel-
né vyprávění šílených historek“, které si můžete poslechnout ve
čtvrtek 15. března v 18 hodin v Klubu Galerka. Cestovatelé
a dobrodruzi Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková budou vzpo-
mínat na své putování s oranžovou Škodou Octavia – OKI, během
něhož jako první na světě objeli svět trasou vedoucí přes všechny
obydlené kontinenty. Za 770 dní procestovali 50 zemí a ujeli
127 843 kilometry.  

• Sběratelé zvou na setkání
Tradiční setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků

a dalších věcí se uskuteční ve středu 21. března od 14:30 do
16:30 hodin v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Pro účast-
níky to bude vítaná příležitost doplnit sbírku nebo nabídnout své
přebytky.  

• Den vody na Slezské Hartě
Na akci Den vody – Slezská Harta, která se uskuteční v sobotu

24. března, zve Klub českých turistů, odbor Turisti. Odjezd vlastním
autobusem bude v 7 hodin od nákupního centra Lidl. Během Dne
otevřených dveří Povodí Odry bude možné navštívit objekty vodního
díla. Potom se vydáme na trasu dlouhou 10 nebo 16 kilometrů.
Návrat do Nového Jičína do 18 hodin. Aktuální informace na
http://turisti-kctnj.cz.

• Pásmo představí část Zeyerovy trilogie 
Literárně-hudební pásmo s názvem Legenda toledská – El

Cristo de la Luz v podání Martiny Pavlíkové a Igora Dostálka,
členů Rapsodického divadla v Olomouci, si můžete poslechnout
v neděli 25. března v 17 hodin v evangelické modlitebně ve

Smetanových sadech. Dílo, tvořící součást trilogie Tři legendy
o krucifixu Julia Zeyera, je vzhledem ke specifické kráse jeho
češtiny a dramatické síle textu zpracováno jako scénické čtení.
Sílu autorových myšlenek umocňuje reprodukovaná moderní
hudba současného švédského skladatele Joachima Unandera,
fragmenty ze skladby Král Artuš v provedení a úpravě komorního
sdružení Gamavilla kvartet & Co. Délka pořadu je 60 minut.

• Jarmark ve znamení svátků jara
Tradiční Velikonoční jarmark bude na Masarykově náměstí

probíhat tři dny – od středy 28. do pátku 30. března, vždy od
8 do 17 hodin. Stánky nabídnou velikonoční zboží včetně kraslic,
pomlázek a dekorací, ale též výrobky z partnerských měst –
například vína, octy a sýr „parmigiano reggiano“ z italské Novel-
lary, perníčky z Kremnice nebo vaječné noky „špecle“ z Lud-
wigsburgu.

Chybět nebude ani bohatý doprovodný program. Ve středu
od 9 do 16 hodin to budou velikonoční tradice s Fokusem –
malování kraslic, pletení malých tatarů a rukodělná dílnička, od
14:15 do 14:45 hodin hudebně taneční vystoupení ZŠ a MŠ
Jubilejní, pracoviště Dlouhá 56, nazvané I na jaře se zpívá a tančí,
od 15 do 15:30 hodin vystoupení pěveckého sboru ze školy
Tyršova, od 15:30 do 16 hodin se představí bubeníci z téže
školy a od 16 do 17 hodin poznáte velikonoční zvyky a tradice
ze Skoronic.

Čtvrteční program zahájí od 9 do 11 hodin pořad Veselé
Velikonoce, plný soutěží a povídání, od 13 do 15 hodin zahraje
cimbálová muzika Radegast a od 15:30 do 16:30 hodin Městská
dechová hudba Nový Jičín.  

I když počasí discgolfistům nepřeje, někteří se zimy nezalekli
a poctivě objíždějí blízké i vzdálenější turnaje. Například Eliška Bárt-
ková, jež vedle našeho klubu Moravian Gators nově reprezentuje
také Prodigy Disc Talent Team. S čerstvě nabytými disky a příslu-
šenstvím od zmíněné značky se ani nestihla sžít. Přesto v Moravském
Krumlově vyhrála první větší turnaj letošní sezony nazvaný Krum-
lovská Klendra. 

Zúčastnil se ho také Bohdan Bílek, který si ale na vítězství musel
počkat až na další turnaj v Týně nad Bečvou. Závod byl součástí série
turnajů Zimní hrajdiscgolf Tour. Tyto turnaje se zaměřují na výuku
začátečníků i na zkušenější hráče, kteří si během dopolední vyučovací
akademie poměřují síly například v distance contestu, v níž se soutěží,
kdo hodí nejdál.

Cenu za druhé místo a zároveň první úspěch v klubovém dresu si
z Týna nad Bečvou odnesl čerstvý člen našeho týmu Michal Grepl.
Úspěchy trojice našich pilných členů dokazují, že zimní příprava již
přináší první ovoce.
Petr Masník, Moravian Gators

Sport

Zimní příprava přináší ovoce

Na turnaji v Týně nad Bečvou startoval také Bohdan Bílek.
Foto: Petr Bujnošek

Zveme všechny členy, přízniv-
ce a širokou veřejnost ve čtvrtek
8. března v 16:30 hodin do klu-

bových místností na baště městského opevnění na ulici Gen.
Hlaďo na přednášku – prezentaci knihy Říše prastará, mocná
i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací.
Knihu představí a ukázky přednesou Markéta Machová a Zdeněk
Orlita, odborní pracovníci Muzea Novojičínska.

Klub rodáků a přátel města
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Březen 2018 Placená inzerce

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

Nabízíme: 26 000–28 000 Kč, závodní stravování,
příspěvky na sport, kulturu a volný čas, penzijní
připojištění a další benefity.

Máte zájem o práci
vonící kávou?
Zašlete svůj životopis na
Aneta.Cigankova@JDEcoffee.com
nebo na Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s. r. o.,
Sokolská 582,
757 01 Valašské Meziříčí.
Pro více informací volejte 734 422 272.

SEŘIZOVAČ

Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce

tel.: 545 240 117, mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský zpravodaj 

Náklad: 10 900 ks (16 stran)
Distribuce: do všech domácností

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

Barevnost: plnobarevně
Periodicita: měsíčník (12 vydání do roka)
Uzávěrka: 
vždy 15. předcházejícího měsíce
tel.: 545 240 117; mob.: 777 367 085;
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín
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Chlapci doplavali pro postup

První kolo mistrovství republiky družstev a zároveň přebor Morav-
skoslezského kraje v plavání se uskutečnily desátého února v krnov-
ském bazénu. Po loňském postupu novojičínských chlapců do
semifinále odjížděl zdejší Plavecký klub s nadějí na zopakování tohoto
úspěchu.

Navzdory mírnému omlazení sestavy naši plavci dokázali, že jejich
výkonnost tomuto cíli odpovídá. Po výborných individuálních výko-
nech a nejvyšším bodovém součtu v krajském kole zvítězili a suve-
rénně postoupili mezi semifinálovou šestnáctku klubů.

Také družstvo děvčat si proti loňsku polepšilo a obsadilo vynikající
druhou příčku. Mezi muži sbírali zkušenosti i plavci žákovského věku
jako „B“ tým našeho Plaveckého klubu, jenž obsadil sedmé místo. 

Mimo to novojičínští plavci vytvořili mnoho osobních a dokonce
i klubové rekordy, což na začátku sezony nebývá časté. Semifinále
mistrovství republiky v plavání družstev se uskuteční první březnový
víkend v Pardubicích. Naši chlapci budou u toho.
Vlastimír Perna, Plavecký klub

Lyžařkám Jeseníky svědčily

Lyžařský klub Svinec pokračoval v lyžování, hlavně v Koutech
nad Desnou, Branné a na závodech v Dolní Moravě. Naposledy
jsme byli v Jeseníkách o druhém únorovém víkendu. Na závodech
v Petříkově si naši nejmladší vedli výborně – Valentina Konopáčová
vyhrála kategorii ročníku 2011 a Gita Seifertová skončila druhá.
Následující den se na Jesenickém poháru v Annabergu uskutečnily
dva závody. Konopáčová byla opět první a Seifertová třetí. Na
Svinci sníh stále nemáme, ale snažíme se, co můžeme, a docela
se daří. Tréninky v Tošovicích jsou super, tak nám držte pěsti!
Text a foto: Pavel Hrynyšin a Vladimír Seifert

Adrian Sochor patří k oporám Plaveckého klubu. Foto: Lubomír Sazovský

Lezci se utkali na stěně

Šestatřicet lezců, z toho osm dívek a žen, se utkalo v lezení
na obtížnost, které proběhlo v bývalé výměníkové stanici na
Riegrově ulici. V novojičínském kole takzvané Valašské boul-
derové tour Vamos! pro ně bylo připraveno deset soutěžních
cest, některé i s menší obtížností, aby se mohla zapojit širší
veřejnost. Mezi muži zvítězil Jiří Jaroň s osmi topy, ženskou
soutěž vyhrála Adéla Plšková se šesti topy. Nejlehčí cestu poko-
řili všichni lezci, nejtěžší zůstala výzvou pro trénink na celý
následující rok! O tom, že lezení je sportem pro všechny věkové
kategorie, svědčí fakt, že věkový rozdíl mezi nejstarším a nej-
mladším účastníkem byl čtyřicet let. Podrobné výsledky soutěže
najdete na facebookových stránkách @BoulderBarNovyJicin.
Text: Gerhard Kapusta, foto: Eva Chrobáková

V hale svištěla švihadla
Čtvrtý ročník československé rope skippingové soutěže Blecha

Cup proběhl poslední lednovou sobotu ve zdejší basketbalové hale.
Zúčastnilo se jí přes sto dvacet dětí z Ostravy, Přerova, Vsetína, Bra-
tislavy a spolupořádajícího domácího týmu Between, který působí
při Středisku volného času Fokus.

Na programu bylo osm individuálních i týmových disciplín  včetně
rychlostních, s dlouhým lanem a freestylu. Naši skokani – skippeři –
byli velmi úspěšní. Ve čtyřech věkových kategoriích vybojovali celkem
třicet medailí – po deseti zlatých, stříbrných a bronzových. 
Asi ne každý v našem městě ví, že Between funguje už pátým rokem
a jeho členové jsou mistry republiky v několika kategoriích a disci-
plínách. Jejich zlatou doménou je disciplína dlouhé lano, v níž se
letos i příští rok představí na soutěžích evropského formátu. Na pátý
ročník Blecha Cupu, na který už se všichni moc těšíme, nás přijede
povzbudit a něco nového naučit rope skippingová bohyně Adrienne
Banhegyi – mistryně světa v rope skippingu a členka Cirque du Soleil. 
Dana Dokládalová, SVČ Fokus

Sportovní zprávy
najdete také na straně 12

Rope skipping je skvělý sport i podívaná. Foto: Lenka Malinová
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2. místo: Jan Šlechta 3. místo: Stanislav Křenovský

Fotosoutěž čtenářů – 83. kolo

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 hodnotitelé určení redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.

Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.

Většina našich fotoamatérů vytrvale hledá nové motivy v samotném městě – to byl také hlavní cíl naší soutěže. Jak dosvědčují minulé i toto
kolo, v zimě nás čím dál častěji láká k vycházce s fotoaparátem krásné okolí. A jeden postřeh – snímky z krajiny svou kvalitou většinou
porážejí ty „městské“!
1. místo jasně patří Antonínu Vágnerovi a jeho pohledu na Kojetín z jihu.
2. místo získává Jan Šlechta za svůj technicky perfektně zvládnutý novoroční ohňostroj.
3. místo obsadil Stanislav Křenovský za výhled z pastvin na Skalkách. Pavel Wessely

Uzávěrka příštího čísla bude 18. března ve 12 hodin.

1. místo: Antonín Vágner
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