
Letos na podzim tomu bude 100 let, co se narodil novojičínský básník Jaroslav Merenda (1921–2013). Teď na jaře už nám tuto událost
dopředu připomíná rozkvetlá magnolie před Žerotínským zámkem. Právě o ní vypráví jeho báseň „Magnolie u zámecké zdi“, jejíž úryvek
snímek doprovází. Foto: Antonín Vágner
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Přístavbu divadla zpevní lana

Detailní záběr na praskliny, které se objevily ve zdech novodobé přístavby
Beskydského divadla, dokončena byla v roce 1992. Foto: Marie Machková

Beskydské divadlo v Novém Jičíně čeká rekonstrukce. V části
přístavby je narušena statika. Stropní desky proto musí zpevnit oce-
lová lana. Aby bylo možné stavební zásah provést, bude nutné
vybourat všechny příčky a demontovat část divadelní techniky. Práce
potrvají až do konce listopadu. Náklady na opravu budovy byly
vyčísleny na 17,5 milionu korun.

„V části novodobé přístavby Beskydského divadla, která pochází
z druhé poloviny osmdesátých let minulého století, se prohýbají
železobetonové stropní desky, v důsledku čehož praskají příčky
a ohrožují rozvody sítí. Posouzení statiků rozhodlo o nutnosti rekon-
strukce,“ řekl ředitel divadla Pavel Bártek.

Zpevňování nosných konstrukcí pomocí ocelových lan bude pro-
bíhat v prostorách malé scény, kulisárny, kanceláří a služebního
bytu. Stavební práce částečně zasáhnou i velkou scénu. Do jedné
ze zdí jeviště se budou navrtávat otvory pro zpevňující lana. 

„Po provedení dodatečného zesílení stropních desek budou vysta-
věny nové příčky, rozvody elektriky, vody, klimatizace, topení
a doplněny zařizovací předměty,“ doplnil Michal Hub z odboru rozvoje
a investic na novojičínské radnici.
Marie Machková, tisková mluvčí

Díry ze silnic postupně mizejí
Tři miliony korun za údržbu komunikací a velké množství výtluků.

Takový účet vystavila letošní zima městu Nový Jičín.  Technické služ-
by, příspěvková organizace města, od loňského listopadu do letoš-
ního března spotřebovaly 503 tun posypové soli a 10 tun štěrku
a písku. Nyní už začaly s opravami poškozených silnic. Na dílčí
rekonstrukce mají v rozpočtu 1,8 milionu korun. Radnice má v plánu
i celoplošné opravy komunikací, na které má vyčleněných devět
milionů korun.

„Po letošní zimě, která byla plná teplotních výkyvů, vzrostly počty
výtluků na silnicích a tedy i náklady na jejich odstranění. U těch nej-
větších závad se vinou nepříznivého počasí musela použít studená
technologie, která je sice dražší a vydrží jen krátkou dobu, ale kvůli
bezpečnosti motoristů byl nutný rychlý zásah,“ řekl starosta Nového
Jičína Stanislav Kopecký.

Pracovníci Technických služeb plynule přešli ze zimní údržby na
opravy a úklid města. „S odstraňováním výtluků jsme začali
29. března a už jsme spotřebovali přibližně 10 tun asfaltové směsi.
Pracovali jsme už na opravách v ulicích Propojovací, Jugoslávská
a Revoluční. V Jugoslávské ulici byla provedena pouze oprava lokál-
ního výtluku na základě četných stížností občanů,“ doplnil ředitel
Technických služeb města Nový Jičín Pavel Tichý. 

Zaměstnanci Technických služeb ještě opraví díry na Dlouhé
ulici, Bohuslava Martinů, Tyršově ulici a Dolní bráně. Kromě díl-
čích rekonstrukcí má město v plánu i celoplošné opravy cest.
„Nový povrch čeká ulice Máchova, Jugoslávská, Luční, Slezská,
U Jičínky, ale i v místních částech Žilina a Straník. Zatím nebyla
zakázka vysoutěžena, ale předpokládáme, že se náklady na rea-
lizaci budou pohybovat kolem devíti milionů korun,“ dodal sta-
rosta. 
Marie Machková, tisková mluvčí

Nové parkoviště pro 70 aut
Od července přibude na novojičínském sídlišti Dlouhá 71 nových

parkovacích míst. Jejich budování by mělo začít na přelomu dubna
a května. Parkoviště bude z drenážní dlažby, aby dešťová voda mohla
vsáknout do půdy. Součástí stavby bude i sorpční filtr, který bude
zachytávat ropné látky. Zřízení parkovacích míst a výsadba zeleně
přijde na více než pět milionů korun.

„Za domy číslo 8 až 14 v Dlouhé ulici proběhnou přípravné práce,
za tři měsíce by mělo být hotovo. Kromě 71 nových parkovacích míst
přibude na sídlišti i 18 stromů ačtyři další budou přesazeny,“ řekl místo-
starosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Kvůli výstavbě parkoviště se dočasně sníží počet stávajících míst
kodstavení vozů. „Realizační firma si musí zajistit přístup na staveniště,
manipulační prostor pro techniku a materiál, proto prosíme o toleranci
krátkodobého snížení komfortu bydlení. Naším zájmem je, aby plocha
vyčleněná pro účely stavby byla co nejmenší,“ vysvětlil starosta města
Stanislav Kopecký.

Nový Jičín se jako řada jiných měst dlouhodobě potýká s nedo-
statkem parkovacích míst. Proto radnice už vloni nechala zpracovat
koncepci statické dopravy, která mapuje lokality ve městě a navrhuje,
jak navýšit kapacitu parkovišť. „Parkoviště na sídlišti Dlouhá je prvním
krokem, který v souladu s koncepcí přispívá ke zlepšení situace v této
oblasti,“ dodal starosta.
Marie Machková, tisková mluvčí

Daruj krev v květnu
Zdravé město Nový Jičín se zapojilo do kampaně na podporu

dárcovství krve. Společně s místní nemocnicí chce motivovat
občany, zejména prvodárce, aby pomohli zajistit dostatečnou
zásobu krve a krevních složek pro pacienty. Každý, kdo přijde tuto
vzácnou tekutinu darovat v průběhu měsíce května, obdrží drobný
dárek. Prvodárci navíc získají plátěnou tašku s potiskem Zdravého
města. A bonus je připraven i pro účastníky akce Do práce na
kole. 

„V současné době se potýkáme s úbytkem dárců krve, populace
stárne a situaci komplikuje také covid-19.  Krve je tak bohužel
méně, než je potřeba. Protože však věříme ve spolupráci s místní
komunitou a podporujeme zdraví a zdravý životní styl, navázali
jsme spolupráci se Zdravým městem Nový Jičín,“ uvedl Martin
Janík, specialista personalistiky a marketingu Nemocnice AGEL
Nový Jičín.

„Abychom pomohli dobré věci, oslovili jsme i účastníky květnové
kampaně Do práce na kole. Na ty, kteří se na transfuzní oddělení
dostaví v triku cyklistické kampaně, čeká sladkost,“ řekla koor-
dinátorka Zdravého města Lucie Hrdličková.

Transfuzní stanice preferuje jako odběrové dny úterky. Zájemci
si však mohou sami vybrat termín, který jim nejlépe vyhovuje, a to
prostřednictvím rezervačního systému. Na internetové adrese
odbery.nnj.agel.cz si mohou rezervovat den a hodinu a vyhnout
se tak případnému čekání.

„Dárcovství krve je důležité i v době pandemie. Proto bychom
rádi veřejnost upozornili, že darovat krev či krevní složky lze
i v době koronavirové a transfuzní oddělení novojičínské nemoc-
nice nové dárce přivítá,“ doplnil politik Zdravého města Ondřej
Syrovátka.

Dárcem krve se může stát každý občan České republiky ve
věku 18 až 65 let, který je zdravý a má vyšší hmotnost než
50 kilogramů.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Děkujeme za úklid za humny

Na dobrovolnický úklid vyrazily „za humna“ i rodiny s dětmi. 
Foto: Archiv Zdravého města Nový Jičín

Do akce Ukliďme za humny, která probíhala po celé České repub-
lice 27. března, se v Novém Jičíně zapojilo hned několik desítek
občanů, kteří v rámci menších skupinek uklidili například tyto lokality:
Smetanovy sady, Skalky, Čerťák, zahrádky v Žilině, koryta Grasmanky
a Jičínky, Rybníčky, Svinec nebo okolí cyklostezky Koleje. Děkujeme! 

Cílem výzvy bylo motivovat dobrovolníky z řad Novojičíňáků, aby
se zapojili do jarního úklidu přírody a v daném termínu vyrazili na
procházku ve svém nejbližším okolí, vzali si s sebou pytle na odpadky
a rukavice, a uklidili svou oblíbenou trasu či místo. Město Nový Jičín
akci podpořilo nabídkou svozu odpadu z předem hlášených míst
a bezplatným poskytnutím úklidových pomůcek, které byly k vyzved-
nutí ve vestibulu radnice. Příští, snad již opět společný úklid v rámci
akce „Ukliďme svět/Ukliďme Česko“ je plánován na sobotu 18. září.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Město pomáhá dvěma miliony
Novojičínská radnice poskytla podnikatelům finanční příspěvek

a úlevu na nájemném, aby pomohla zmírnit dopady epidemie
koronaviru na jejich živnosti. Mezi osoby samostatně výdělečně
činné a obchodní korporace, se sídlem a provozovnou na území
města, rozdělila dva miliony korun. Dalším sedmi desítkám pod-
nikatelů, kteří pracují v městských nebytových prostorách, poskyt-
la za první čtvrtletí letošního roku padesátiprocentní slevu na
nájemném.

„Alespoň symbolicky jsme se snažili podpořit podnikatele, jejichž
provozovny byly od 18. nebo 28. prosince 2020, podle druhu služeb,
které poskytují, nařízením vlády uzavřeny. Mezi 113 osob jsme rozdělili
dva miliony korun. V průměru každý podnikatel, který splnil podmínky,
dostane téměř 18 tisíc korun,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav
Kopecký.

Kromě podmínky, že žadatel o dar musí mít sídlo a provozovnu
na území Nového Jičína, bylo nutností, aby neměl z minulosti vůči
městu dluhy. Finanční dar bude podnikatelům odeslán na účet v prů-
běhu dubna. 

„U nájemců nebytových prostor ve vlastnictví města jsme zvolili
jiný druh pomoci, a to padesátiprocentní slevu na nájemném za
období od 1. ledna do 31. března 2021. Nájemci v důsledku uzavření
provozoven přicházejí o tržby, nicméně fixní náklady musí nadále
platit. Částečným odpuštěním nájemného za uvedené čtvrtletí přijde
městský rozpočet téměř o milion korun,“ vysvětlil místostarosta Vác-
lav Dobrozemský.

Rada města průběžně projednává i žádosti o individuální úlevy.
„Jedná se například o nájem pozemku za účelem vyhrazeného par-
kovacího stání nebo slevy na nájemném jiným nájemcům než pod-
nikatelům, kteří svou činnost nemohli provozovat. Také letos byl
plošně prominut místní poplatek za užívání veřejného prostranství
pro účely restauračních předzahrádek, a to do konce roku. Nájemcům
nebytových prostor bude v průběhu letošního roku prominut úrok
z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s platbami za rok 2020,“
doplnil Dobrozemský. 

K podpoře podnikatelů přistoupila zdejší radnice už vloni na
jaře. Tehdy nájemci nebytových prostor získali třicetiprocentní
slevu na nájemném a podnikatelé, kteří měli sídlo a provozovnu
v jiných než městských prostorách, obdrželi finanční podporu
v souhrnné výši dva miliony korun. Zároveň město odpustilo
poplatek za předzahrádky u provozoven. Celkem již přímá či
nepřímá podpora podnikatelů přišla město na více než 6,5 milionu
korun. 
Marie Machková, tisková mluvčí

Kotelna slouží zahradníkům
Deset let nevyužívaná kotelna na ulici Bohuslava Martinů v Novém

Jičíně slouží pracovníkům, kteří se ve městě starají o veřejnou zeleň.
Radnice nechala budovu přestavět a dala ji do užívání technickým
službám. Náklady na opravu objektu dosáhly téměř dvou milionů korun.

„Kotelna v minulosti zásobovala teplem nedalekou školu. Od roku
2010 ale stála ladem. Staré technologické vybavení jsme nechali
demontovat. Opravila se fasáda, střecha, vybudovaly se nové rozvody
vody, elektřiny, plynu a topení. Vznikla tu i kancelář a sociální zázemí,“
řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

V objektu je nyní sklad nářadí a například i vánočních ozdob. „Kvůli
špatnému technickému stavu jsme museli zbourat dřevěný sklad
vareálu střediska veřejné zeleně na Palackého ulici. Tato nová budova
nám chybějící prostory nahradí. Také tady budou dílny, ve kterých se
bude vyrábět výzdoba města pro dobu Vánoc, Velikonoc a pro jar-
marky,“ doplnil ředitel technických služeb Pavel Tichý.
Text a foto: Marie Machková, tisková mluvčí

Opravené lavičky na hřbitově
Na Městském hřbitově v Novém Jičíně jsou nové lavičky. Většinu

z nich vyrobili pracovníci zdejších technických služeb ze zachovalých
dílů těch starých. Část laviček je zcela nových. Opravou prošly
i vstupní brány do areálu hřbitova. Všechny práce příspěvková orga-
nizace města uhradila z běžného příspěvku na provoz a údržbu
majetku, který získává od svého zřizovatele, tedy od města Nový
Jičín.

„Technické služby se v zimě nestarají jen o odklízení sněhu. Naši
zaměstnanci v dílnách ze starých a poškozených laviček vyrobili
nové. Původní díly, které šly ještě použít, zrenovovali, koupili nové
latě a smontovali třicet laviček,“ řekl ředitel technických služeb Pavel
Tichý.

Protože počet návštěvníků hřbitova se neustále zvyšuje, zakou-
pily technické služby i sedmnáct nových laviček. „Ty naši zaměst-
nanci smontovali a doplnili je k těm opraveným. Na zdejší pietní
místo docházejí převážně starší občané, proto jsme lavičky roz-
místili po celém areálu, aby si mohli odpočinout a posedět,“ dodal
Tichý.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Do Beskyd pojede cyklobus
Už od 1. května začne jezdit z Nového Jičína na Pustevny, Bílou

a Bumbálku nový cyklobus. Zdejší radnice společně s dalšími
čtyřmi městy uzavřela smlouvu s veřejným dopravcem, aby obča-
nům zlepšila podmínky pro provozování cykloturistiky. Nová linka
bude podle smlouvy jezdit do Beskyd a zpět do Nového Jičína
až do roku 2023, vždy od 1. května do 28. září, a to o víkendech
a svátcích. V době prázdnin pojede i v pracovních dnech. Za tři
roky provozu by měl Nový Jičín přepravci zaplatit necelých
140 tisíc korun.

„Ze strany veřejnosti byla po znovuzavedení cyklobusu velká
poptávka, proto jsme se z podnětu Kopřivnice spojili s dalšími městy
na trase a společně provoz turistické linky s dopravcem vyjednali.
Do projektu je kromě nás a Kopřivnice zapojen také Příbor, Frenštát
pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm,“ řekl místostarosta
Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Autobus s cyklopřívěsem pojme 24 jízdních kol. První rezervaci
místa bude možné zajistit už 14 dní před spuštěním nové autobusové
linky. O celkové náklady se poměrně podělí všechna zúčastněná
města, přičemž Nový Jičín z celkové sumy pro letošní rok, která činí
155 tisíc korun, uhradí 45 tisíc korun.

„Každou sobotu a neděli pojedou dva spoje, což je novinka oproti
dřívějšímu provozu cyklobusu, kdy jezdil pouze jeden. První spoj
vyjede v 6:55 přes Příbor, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm, Tro-
janovice a Rožnov pod Radhoštěm na Pustevny a druhý v 9:50 přes
stejná města až na Bumbálku a Bílou. Aby byla linka dostupnější
i pro obyvatele Loučky a přilehlých sídlišť, bude začínat již na Palac-
kého ulici u ČSAD, kde je pro naložení kol dostatek prostoru,“ doplnil
Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí

Tašky na tříděný odpad
Občané Nového Jičína včetně místních částí si mohou od května

vyzvednout tašky na separovaný odpad. Sady byly pořízeny za pod-
pory společnosti ASOMPO a autorizované obalové společnosti
EKO-KOM. K dispozici jsou dvě velikosti. 

Město tímto způsobem podporuje třídění odpadů, díky kterému
se šetří primární zdroje surovin, energie a životní prostředí. Tašky tří
barev pro opakované použití jsou určeny ke třídění papíru, skla
a plastu, jejich součástí je i návod k třídění. Po naplnění se obsah
uloží do kontejneru odpovídající barvy. Sady budou do vyčerpání
zásob k dispozici na radnici, Masarykovo náměstí 1. Informace ve
vestibulu a na odboru životního prostředí, kancelář 306.
Markéta Servátková, odbor životního prostředí

V květnu jedině na kole
V průběhu celého měsíce května pro-

bíhá 11. ročník celorepublikové výzvy Do
práce na kole, která každoročně směřuje
k ozdravení měst a motivaci k bezmoto-

rové dopravě. 
Město Nový Jičín se do kampaně zapojuje sedmým rokem

a účastníci se i letos mohou těšit na oblíbené akce na triko a atrak-
tivní ceny od lokálních partnerů, kterými jsou Allianz pojišťovna –
Šarady & Šrámková, BESIP, Cukrárna a kavárna Sauro, Chata Svi-
nec, Jesenický pramen, KH Fyzio, Nemocnice AGEL Nový Jičín,
Občerstvení K+K, Optika Lenka, re.volt carsharing, Sluší ti to,
Tandem M+R, město Nový Jičín a Zdravé město Nový Jičín. Pře-
hled partnerů, akcí na triko a výher najdete na webové stránce
www.dopracenakole.cz/mesto/novy-jicin. 

Účastníky, kteří jsou zapojeni do této tradiční výzvy, letos vybízíme
také k tomu, aby účast v kampani spojili i s dobrým skutkem, a šli
v rámci svých týmů, ať už společně nebo každý zvlášť, darovat krev.
Na dobrovolníky, kteří přijdou darovat krev během května v triku
kampaně Do práce na kole, čeká po odběru drobná odměna.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Sběr nebezpečného odpadu a kovů
Loučka 5. května 
Parkoviště u podzemních garáží                 15:45 – 16:00 h
U věžáku č. 275 naproti pneuservisu 16:00 – 16:15 h
U Koruny 16:15 – 16:30 h
U správní budovy býv. ZD                16:30 – 16:45 h

Kojetín 5. května 
Točna autobusu 17:00 – 17:30 h

Straník 12. května
Nad školou 15:45 – 16:15 h
U prodejny Jednoty 16:15 – 16:45 h
Odbočka ke hřišti 16:45 – 17:30 h

Bludovice 19. května 
Čerpací stanice 15:45 – 16:15 h
Autobusová zastávka u České školy 16:15 – 16:45 h
U kostela 16:45 – 17:30 h

Žilina 26. května
U fotbalového hřiště 15:45 – 16:15 h
Na Výsluní (křiž. s ul. Beskydskou) 16:15 – 16:45 h
U Škorňů (Pstruží potok) 16:45 – 17:15 h
Beskydská (parkoviště pod kaštany) 17:15 – 17:30 h

Pro převzetí odpadů bude nutné předložit doklad k ověření bydliště.

Připojte se k Jarní cyklojízdě
Jarní cyklojízda patří k již tradičním

a mezi občany oblíbeným akcím pořá-
daným Zdravým městem Nový Jičín.
Připojte se také a užijte si s dalšími

účastníky společnou jízdu po cyklostezce Koleje, která na trase
dlouhé 9,7 kilometrů prochází celkem pěti obcemi (Nový Jičín,
Hodslavice, Životice u Nového Jičína, Mořkov, Hostašovice). 

Letošní Jarní cyklojízda se koná v pátek 21. května, slavnostní
zahájení je naplánováno na 16:00 hodin na Horním nádraží, odkud
se po cyklostezce společně přesuneme do restaurace na Zrzáv-
kách. Zúčastnit se můžete na kole, in-linech či koloběžce. Akce
je vhodná pro účastníky všech věkových kategorií. Na startu
každý obdrží drobnou pozornost, speciální dárek pak získají
účastníci letošní kampaně Do práce na kole, kteří na cyklojízdu
dorazí v tričku či nákrčníku s logem kampaně. Součástí akce je
i doprovodný program, který bude probíhat v restauraci na Zrzáv-
kách. Tak hurá do toho, šlápněte s námi do pedálů!
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Start cyklojízdy z roku 2019. 
Foto: Lenka Ondřejová, Zdravé město Nový Jičín
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Když mne asi před rokem požádala jedna má klientka o pomoc
s její svízelnou situací, rád jsem jí vyhověl. 

Má klientka, paní Slunná, má u svého rodinného domu ne příliš
velkou zahrádku, na které by ráda trávila volný čas, zahradničila,
koupala se v bázenku a prostě relaxovala na otevřeném slunci. Jenže
právě toho tolik důležitého slunce se jí nedostává. V bezprostředním
sousedství cca metr od plotu stojí na jihozápadní straně velký ořešák.
Za posledních pár let narostl tolik, že zastínil většinu zahrady paní
Slunné. Majitel stromu nemá zájem strom prořezat. Proto nezbývá

i v této věci, než se obrátit na soud. Soud bude ve věci posuzovat
zejména, zda je stínění ořešákem nad míru přiměřenou poměrům.
Pevně věřím, že paní Slunné dá soud za pravdu a ta bude mít opět
možnost užívat chvíle slunné pohody. 

Obecně platí, pokud vás soused obtěžuje imisemi, jako je kouř,
zápach, hluk, ale i nadměrná stinnost apod., je potřeba zvážit míru
daného obtěžování. Je-li míra obtěžování nad obvyklé poměry,
můžete se bránit a chtít odstranění takového obtěžování.
Tomáš Panáček, advokát

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Není strom jako strom

Zájem o mobilní domy roste po celém světě i v České republice.
Jejich výrobci a prodejci často uvádějí, že tyto „mobilní“ stavby
nevyžadují povolení či opatření stavebního úřadu. Jaká je skutečnost
a jak jsou tedy upraveny v legislativě? A jaké podmínky pro umístění
mobilního domu musíte splnit, pokud se pro něj rozhodnete?

Platná legislativa považuje mobilní domy za výrobky plnící funkci
stavby. Stavba mobilního domu se musí řídit normami, které upravuje
stavební zákon a příslušné vyhlášky. Jsou na ni kladeny stejné poža-
davky jako na jiné stavby, které slouží stejným funkcím.

Podmínky umístění mobilního domu vždy zkoumá stavební úřad.
Stavební úřad v něm vyhodnocuje, jestli jsou pozemky pro mobilní
domy v souladu s územním plánováním. Pokud má být dům například
určen k bydlení, musí stát na pozemku, který je k bydlení určen.  

Stavební úřad dbá na to, aby byly splněny jak požadavky stavebního
zákona (např. legitimní ochrana zájmů sousedů), tak požadavky na
umístění stavby (např. aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti,
napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace zajiš-
těno, parkování apod.). Stavba mobilního domu zároveň musí být
z takových výrobků, materiálů a konstrukcí, aby byla odolná, stabilní
asplňovala požadavky na požární bezpečnost, ochranu zdraví aživota

(např. stanovení radonového indexu pozemku a případný návrh pre-
ventivní ochrany proti pronikání radonu zgeologického podloží), ochra-
ny proti hluku, bezpečnosti při užívání, úspory energie a tepelné
ochrany. Musí být dodrženy i další požadavky jako osvětlení, proslu-
nění, větrání, a v neposlední řadě též světlá výška obytných místností,
která činí nejméně 2500mm. Splnění technických požadavků na výro-
bek prokazuje výrobce atesty, certifikáty, prohlášením o shodě.

Stavby mobilních domů, u nichž výrobce prokázal, že se jedná
o výrobky plnící funkci stavby, je možno podle stavebního zákona
realizovat pouze na základě pravomocného územního rozhodnutí
nebo účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí,
popřípadě vydaného územního souhlasu. 

Aby se předešlo možným budoucím problémům s umístěním a uží-
váním mobilních domů, upozorňujeme zájemce o koupi mobilních
domů, aby si nejprve na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územ-
ního plánování a stavebního řádu ověřili, zda umístění mobilního
domu je z hlediska územního plánu na konkrétním pozemku přípustné
a zda jeho parametry splňují obecné požadavky na výstavbu.
Kateřina Riedlová, vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu

Jméno Blum, někdejších významných novojičínských stavitelů, se
stalo dnešním obyvatelům Nového Jičína známější v porevolučním
období. Tehdy se v budově na křižovatce ulic Tyršova a Štefánikova,
zvané Blumova vila, usadily některé z nově založených bank. Těm,
kromě blízkosti centra města, jistě vyhovovala i výstavnost objektu.
Stejně tak nepřehlédnutelným je náhrobek této rodiny na zdejším hřbi-
tově, který byl zařazen do první skupiny čestných hrobů, určených
k opravě. Jméno Josef Blum na prvním řádku náhrobku patří zakladateli
stavební firmy, na řádku druhém je jméno jeho syna, architekta Huga.
Zmíním aspoň jednu z jeho prací, a to pro svého přítele, nám jistě zná-
mého sochaře, Franze Barwiga. Vypracoval projekt na jeho vilu s ate-
liérem ve Vídni. Na náhrobku však nenalezneme jméno druhého syna,
Roberta, rovněž architekta a stavitele, který je pochován ve Vídni.

Zde uvádím některé z významných stavebních počinů nesoucích
pečeť firmy, jež přispěla zcela zásadním způsobem k rozmachu
našeho města.
■ stavba tabákové továrny na dnešní ulici Přemyslovců
■ budova dnešní knihovny, původně vila podnikatele a starosty Fer-

dinanda Czeicznera
■ Beskydské divadlo, dříve Německý spolkový dům (společně s fir-

mou R. Kloss a H. Czeike)
■ rozšíření budovy nemocnice, dnešní gynekologicko-porodnický

pavilon, původně Rudolfův špitál
■ budova okresního soudu Tyršova ulice 3
■ restaurace Nové slunce
■ kavárna Praha
■ budova školy Komenského 68, původně Jubilejní škola
■ budova školky Komenského 78

■ budovy kloboučnické továrny Böhm, později Karnola, Suvorovova
ulice

■ městský sirotčinec Bezručova 20, dnes Domov důchodců Duha
■ vila továrníka M. Weise, dnes školka Vančurova
■ budova fary na ulici Žerotínova 
■ vlastní vila rodiny Blum na ulici Štefánikova
■ Komerční banka, původně Česká union banka, ulice 5. května
■ městské koupaliště na ulici Žilinská
■ radnice a městská spořitelna, velká přestavba v letech 1929–1931
■ kostel sv. Jana Křtitele, Životice u Nového Jičína
■ kostel sv. Bartoloměje, Studénka
Pavel Wessely

Náhrobek rodiny Blumů

Restaurovaný náhrobek rodiny Blumů na novojičínském hřbitově. 
Foto: Pavel Wessely

Mobilní domy a stavební zákon
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Na Jubilejní je stále živo

Přesto, že v uplynulých dlouhých týdnech nebyla přítomnost žáků
ve školách možná, školy si dál žily svým životem. Ze tříd se ozývaly
hlasy učitelů, kteří vedli online výuku z jim blízkých školních prostor,
občas jsme zahlédli žáka se zájmem o osobní konzultaci. 

Kdo však procházel chodbami přízemí druhého stupně základní
školy na Jubilejní ulici, mohl zaslechnout i zvuky neobvyklé. Hluk,
rámus, hlomození. Začala plánovaná přestavba původních kovo
a dřevo dílen na multifunkční učebnu, která bude rozdělena na dvě
části – teoretickou a praktickou. Zde se žáci budou seznamovat
nejen se dřevem, kovem, ale i dalšími materiály. Učebna bude rovněž
vybavena moderními technologiemi, jako například 3D tiskárnami.
Celá stavba by měla být dokončena na počátku července. Od září
tedy budou mít žáci z obou pracovišť školy, Jubilejní i Dlouhá, mož-
nost navštěvovat nejmodernější prostředí pro výuku technických
předmětů.
Miroslava Borošová

Do července se tyto prostory školy promění v moderní učebnu technických
předmětů. Foto: Ladislav Gróf

Učíme se i soutěžíme online
Ke střídavě prezenčnímu a distančnímu způsobu vzdělávání, stejně

jako ve všech ostatních základních školách, se vrátila i Komenského
66. Tento způsob vzdělávání je velice náročný pro všechny zúčast-
něné, žáky, učitele i rodiče, přesto si děti i pedagogové našli čas i na
další online aktivity. 

V březnu a dubnu probíhala okresní kola naukových soutěží, ze
kterých úspěšní řešitelé postupují do krajských kol. Velkou pochvalu
za úspěšnou reprezentaci školy a postup si zaslouží naši talentovaní
žáci Anna Hasalíková a Šimon Kovář v olympiádě z českého jazyka,
David Stromšík, Michael Schmidt, Karolína Schmidtová a Tereza
Široká v biologické olympiádě a Vojtěch Škorňa a Jitka Maxiánová
v soutěži Mladý chemik.

Pedagogičtí pracovníci se také dále vzdělávali na dálku, a to ve
dvou oblastech. Téměř všichni učitelé, kteří vyučují na 1. a 2. stupni,
absolvovali online seminář „Systém péče o žáky se speciálním vzdě-
lávacím programem na základní škole“. V současnosti učitelé dokon-
čují 16hodinový distanční kurz „Formativní hodnocení“, které bylo
v době distanční výuky velmi akcentováno, ale má své pevné místo
v hodnocení práce žáků při jakékoliv formě vzdělávání.

Informace o aktuálním dění ve škole, o kontaktech, změnách orga-
nizace vzdělávání, výsledcích soutěží i činnosti školní družiny a krouž-
ků, najdou rodiče i zájemci z řad veřejnosti na webových stránkách
školy, které na stejné adrese www.komenskeho66.cz, avšak v novém
grafickém provedení, fungují od 1. dubna 2021.
Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Hravý Den Země

„Oslavte s námi Den Země“ je název interaktivní akce ve ven-
kovních prostorách Mateřské školy Máj na ulici Jubilejní. Záměrem
učitelek je nabídnout dětem a jejich rodičům možnost, jak v době
distančního vzdělávání předat poutavou a zajímavou formou důle-
žité informace o přírodě a životním prostředí kolem nás. Všechny
děti, nejen ty předškolní, které již mohou navštěvovat mateřskou
školu, se tak mohou do konce dubna zapojit do plnění úkolů,
rébusů a hraní her na téma příroda.  

Den Země je ekologicky motivovaný svátek věnovaný Zemi,
který si každoročně připomínáme 22. dubna, jehož hlavním úkolem
je upozorňovat všechny lidi na dopady ničení životního prostředí. 
Text a foto: Kateřina Smětáková

Úspěšný soutěžní snímek „Okno do kraje“. Foto: Jan Soušek

Úspěchy žáků v době covidové
Navzdory nepříznivé epidemiologické situaci se žáci základní školy

Komenského 68 úspěšně účastní vědomostních a uměleckých sou-
těží. V celostátní soutěži Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
zvítězila v regionálním kole, které se uskutečnilo distančně formou
online, žákyně naší školy z 9. A třídy Monika Raková. 

V geovědní soutěži Geologické kladívko, kterou pořádá Hornic-
ko-geologická fakulta Vysoké školy báňské Ostrava, se umístil na
krásném 2. místě Adolf Chovanec, žák sedmého ročníku. 

Jan Soušek, žák 7. A, se přihlásil do 3. ročníku soutěže „Objektiv“,
kterou vyhlašuje Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava.
Soutěžilo se v různých oborech, společným znakem všech výrobků
nebo děl bylo téma „Můj kraj“. Jeho snímek nazvaný „Okno do kraje“
porota ocenila v krajském kole 3. místem v kategorii fotografie. Foto
je přílohou článku. 
Jana Plešková, Svatava Hajdová
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Za tmy byla velikonoční stezka ještě zábavnější. Foto: Andrea Jeřábková

Nikdo by neměl být osamělý
Už je to něco málo přes rok, kdy se senioři začali od okolí izolovat

kvůli riziku nákazy. Starší lidé, kteří žijí doma, zůstali dlouhé měsíce
sami. Jenže právě samota a odloučení od rodin pro ně mohou být
podobně nebezpečné jako nákaza koronavirem. Dobrovolnické cen-
trum ADRA na území města Nový Jičín disponuje programem „Dob-
rovolnictví v domácnostech seniorů“. Cílem programu je podpořit
ty seniory, kteří zatím ještě zvládnou samostatný život doma, ale
pro nedostatek kontaktů již neopouštějí své domovy. Vybraní a pro-
školení dobrovolníci ADRA mohou být právě dobrým společníkem
pro osamocené seniory. Mohou s nimi zajít na procházku, vypít spo-
lečně kávu, jen tak si popovídat, doprovodit je k lékaři, předčítat
oblíbenou literaturu… Přítomnost a podpora dobrovolníka pomáhá
seniorům znovu získat sebevědomí a chuť do života.

Zájemci, především z řad seniorů, kteří by dobrovolného společníka
uvítali, ale i uchazeči o dobrovolnictví, mohou kontaktovat koordi-
nátorku Dobrovolnického centra ADRA Adélu Výskalovou na tele-
fonním čísle 734 645 927 nebo na e-mailu: adela.vyskalova@adra.cz.
Adéla Výskalová

Příchod Perlů do Nového Jičína

Potřebu lékařské péče, kterou citlivě vnímáme v dnešní době, si
uvědomovali i lidé v minulosti, a mnoho zdejších osobností v tomto
oboru vyniklo. Vzpomeňme jen na novojičínského rodáka doktora
Augusta Bielku von Karltreu, který působil jako osobní lékař císaře
Františka Josefa I. a jeho rodiny, nebo námořního lékaře Ferdinanda
Burkerta, o kterém se psalo v jednom z loňských vydání zpravodaje. 

Nový Jičín měl rovněž několik významných osobností na lékařském
poli, které se nakonec vyprofilovaly po výstavbě Rudolfova špitálu,
dnešní nemocnice, a pomohly městu zabránit mnoha nákazám a epi-
demiím. Jedním z nich byl doktor Samuel Max Perl. 

Samuel Perl se narodil na Novojičínsku v Petřvaldu 7. dubna roku
1840, vystudoval státní vyšší gymnázium v Opavě a vyšší gymnázium
ve Vratislavi. Poté absolvoval lékařskou fakultu vyšší školy ve Vídni,
kde v roce 1868 promoval. Jeho první praxí byl lékař panství arci-
vévody Albrechta. Poté pokračoval ve své práci ve Skočově. Až
v roce 1871, před 150 lety, nastoupil jako hlavní lékař státní tabákové
továrny v Novém Jičíně. Následující více než čtyři desítky let spojil
svou odbornou praxi nejen s naším městem. Jako lékař působil
u epidemie skvrnitého tyfu, pomáhal u nákazy cholerou v Příboře
a při řešení mnoha dalších epidemiologických nemocí, které postihly
Novojičínsko. Zároveň působil jako soudní lékař Krajského soudu
v Novém Jičíně, kde se zúčastnil mnoha významných soudních pro-
cesů a lékařských kontrol odsouzenců. Takřka 35 let působil v měst-
ském zastupitelstvu, kde měl významný vliv na nová hygienická
a zdravotnická opatření. Rovněž vykonával post městského lékaře. 

Velice významná byla participace Samuela Perla v rámci židovské
náboženské obce. Zasloužil se o její zrození a zároveň o stavbu
novojičínské synagogy. Jubilejní synagoga císaře Františka Jose-
fa I. byla vystavěna v roce 1908 na Legergasse, dnešní Havlíčkové
ulici, podle plánů architekta Ernsta Lindnera a následně sloužila
k bohoslužbám zdejší židovské náboženské obce. 

Samuel Perl bydlel se svou rodinou na novojičínském náměstí
v domě č. 6, s manželkou Elisabeth měl šest dětí: Julia, Irene, Eugena,
Violu, Friedricha a Oskara. Z nich se vyprofiloval zvláště nejstarší
syn Julius Perl, který se stal v letech 1906 a 1907 investorem stavby
známé Perlovy vily na Prorokgasse, dnešní Slovanské ulici. Právě
tato vila je spojena s prvním kontaktem slavného vídeňského archi-
tekta Adolfa Loose na Moravě. Samuel Max Perl zemřel 28. března
1913 v Novém Jičíně. 
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Ilustrační foto: www.adra.cz

Samuel Max Perl v roce 1880 jako soudní lékař Krajského soudu v No-
vém Jičíně. Foto: Muzeum Novojičínska

Velikonoční stezka 
Učitelky Mateřské školy Karla Čapka připravily pro rodiče a děti

„Velikonoční stezku zajíčka Ušáčka“, která vedla od Svojsíkovy aleje
až po Skalky. Projít si ji mohli od pondělí do pátku v libovolném čase.

Neměli jsme strach, že zabloudí, stezka byla označená zelenými
fáborky, které naváděly, kam se mají vydat. Na stezce děti plnily deset
úkolů z různých oblastí, které byly pro všechny věkové kategorie.
Některé děti si stezku prošly vícekrát, a to během dne, a také na výzvu
zajíčka Ušáčka i večer s čelovkami a baterkami, což děti hodnotily
jako ještě lepší. V cíli účastníky čekala za odměnu medaile a strom
„Vajíčkovník“, na který mohly děti pověsit své ozdobené vajíčko se
vzkazem pro kamarády, paní učitelky. Krásných, pochvalných vzkazů
od dětí a rodičů bylo opravdu hodně, což nás velmi potěšilo.
Jarmila Šimurdová
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Novojičínský rodák Adam hrabě von Romer
V květnu si každoročně připomínáme ukončení druhé světové

války v Evropě, i když válečný konflikt pokračoval na tichomořském
válčišti a byl ukončen 1. září 1945 kapitulací Japonska. V řadách
spojeneckých armád, vedle novojičínských rodáků jako byli piloti
britského královského letectva Jaroslav Hlaďo, Vilém Bermann-Ken-
neth, Alois Matýsek nebo Josef Vavřík, působily v zahraničním vojsku
rovněž další osobnosti ve vztahu na naše město. Byl to třeba mecha-
nik 311. bombardovací perutě Adam Pilát, mechanik 310. stíhací
perutě Josef Kudělka a další. I přesto, že tito představitelé zahra-
ničního československého vojska byli již prezentováni v mnoha pub-
likacích a na výstavách, jedno jméno novojičínského rodáka zůstává
pozapomenuto.

Hraběcí rodina von Romer
Významný a široce rozvětvený

šlechtický rod hrabat Romerů měl
jedno ze svých panství v polském
Inwaldu. Roku 1856 se do této rodiny
narodil Adam hrabě von Romer, dru-
horozený syn císařského komořího
Felixe hraběte von Chyszów-Romer.
Po vysokoškolských studiích
a armádní službě získal post na okres-
ním hejtmanství v Novém Jičíně.
V roce 1882 se jeho manželkou stala
Elisabeth hraběnka Vetter von der
Lilie, bývalá dvorní dáma císařovny
Elisabeth (zvané Sisi) a dcera majitele
zámku v Nové Horce Felixe hraběte
Vetter von der Lilie. Po svatbě se jim
v jejich nájemním bytě v Šenově naro-
dili syn Felix, dcera Maria Elisabeth
a syn Karl. V roce 1887 Adam hrabě
von Romer získal také post na zem-
ském místodržitelství v Brně, poté byl
roku 1889 jmenován okresním hejt-
manem v Novém Jičíně. Po přestě-
hování do nové budovy okresního
hejtmanství na tehdejší Bürgergasse
(dnešní Divadelní ulice) se manželům
Adamovi a Elisabeth narodil 5. ledna
1892 třetí syn, který dostal jméno
Adam Andreas Cyprian Balthasar
Thomas Maria. Kmotrem při křtu mu
byl Andreas rytíř von Korczak Horo-
dyski, okresní komisař ve Wieliczce,
a babička Ida hraběnka Vetter von
der Lilie. 

Studia ve Vídni
Adam mladší, podobně jako jeho

bratři, vystudoval Tereziánskou aka-
demii ve Vídni, kde byl považován za
primuse ročníku. I přes své premiant-
ství ve všech předmětech měl Adam
hrabě von Romer problémy v chování
a hrozil mu dokonce vyhazov z této
prestižní vídeňské střední školy. Pře-
sto však Adam dostal ocenění od
císaře Františka Josefa I. a školní sti-
pendium. Adam se nakonec naučil
hovořit a psát devíti jazyky. Terezián-
ská akademie ve Vídni měla své trvalé
propojení s novojičínským zámkem,
kde sídlil nadační velkostatek se sprá-

vou mnoha pozemků a nemovitostí na bývalém novojičínsko-štram-
berském panství. Tereziánskou akademii ve Vídni Adam ukončil roku
1910. Rodina Romerů se v roce 1904, po skončení novojičínského
hejtmanského postu, natrvalo odstěhovala na zámek do Inwaldu
a svou budoucnost v průběhu první světové války propojila se vzni-
kem nového polského státu a jeho bojem o nezávislost.

První světová válka a novojičínský rodák
Adam hrabě von Romer mladší roku 1913 dokončil školu pro

rezervní armádní důstojníky v Brně. Následně navštěvoval od roku
1914 vídeňskou univerzitu, kde absolvoval dva semestry filozofie.
Hned na počátku války byl mobilizován a zúčastnil se těžkých bojů
u Varšavy, Lodže a na Bukovině. V průběhu první světové války byl
vzat do ruského zajetí. V bołchowském zajateckém táboře Adam
stanul v čele seskupení nazvaném Polska Organizacja Wojskowa.
Působil také v zajatecké komisi Naczelny Polski Komitet Wojskowy
a současně také v radě polského Zjednoczenia Międzypartyjnego
v Rusku. 

Zásluhy o nové Polsko
Po návratu ze zajetí vstoupil Adam v listopadu 1918 do nově utvá-

řené polské armády, kde byl v roce 1919 jmenován do hodnosti ryt-
mistra. Osobně se zapojil do bitev na volyňské frontě a v červenci
1919 se zúčastnil bitvy u Rudniku na dnešní Ukrajině. Ve stejném
roce se stal členem generálního štábu armády, kde i nadále působil.
V roce 1934 byl jako rezervní rytmistr jezdectva převelen do důstoj-
nického kádrového obvodu ve Varšavě. 

Adam Romer ve službách ministrů
Vzhledem ke svému vynikajícímu vzdělání byl Adam Romer také

referentem tiskového odboru prezidia rady ministrů. Publikoval v pol-
ských časopisech a také v zahraničním tisku. Od roku 1926 byl Adam
Romer činovníkem Národní strany práce. Účastnil se evakuačních
aktivit v roce 1939, když vypukla druhá světová válka. Následně
odjel do Francie, kde obdržel diplomatický pas. V letech 1939 až
1944 působil jako ředitel kanceláře prezidia Rady ministrů ve vládách
Władysława Sikorského a Stanisława Mikołajczyka. Aktivně působil
rovněž pro stanici BBC, psal články o svém novojičínském původu
jako třeba Wspomnienia czeskie z roku 1941. Po demisi vlády Sta-
nisława Mikołajczyka v roce 1944 byl ze svých funkcí Adam Romer
uvolněn. Za zásluhy obdržel množství vysokých vyznamenání. Po
skončení války se načas vrátil do Polska, odkud při nástupu komu-
nistického režimu odjel zpět do Velké Británie. Novojičínský rodák
Adam hrabě von Romer mladší zemřel 14. srpna 1965 v Londýně
a byl pohřben na hřbitově v Gunnersbury.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Novojičínský rodák Adam hrabě von Romer

Erb hrabat von Chyszów-Romer
z roku 1832. Foto: Österreichi-
sches Staatsarchiv

Adam hrabě von Romer mladší. 
Foto: Muzeum Novojičínska

Rodný dům Adama hraběte von Romer mladšího – okresní hejtmanství
v Novém Jičíně, devadesátá léta 19. století. Foto: Muzeum Novojičínska

Sourozenci hrabata a hraběnky
Romerové na fotografii z počátku
devadesátých let 19. století. Foto:
Soukromý archiv Barbary Romer-
Kukulské
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V květnu letošního roku to bude 130 let, co se v Loučce u Nového
Jičína narodil Robert Melč, významná osobnost našich moderních
dějin, pilot, který stál u zrodu československého vojenského letectva.
Robert Melč se narodil 11. května 1891 v rodině mlynáře Františka
Meltsche a jeho ženy Rosálie. Malý Robert byl bystré dítě drobné
postavy, základy vzdělání získal na české obecné škole v Loučce,
poté navštěvoval německé školy v nedaleké Žilině a v Novém Jičíně.
V letech 1910 a 1911 vystudoval německou průmyslovou školu
v Brně. Začal pracovat jako strojní technik.

V rakousko-uherské armádě
V roce 1912 narukoval Robert Melč do rakousko-uherské armády

a byl odvelen k dělostřelectvu. V letech 1913 a 1914 absolvoval
vojenskou pilotní školu ve Fischamendu u Vídně, kde krátký čas
působil jako instruktor. „Sloužil jsem v Rakousku v 1. leteckém pluku.
Od začátku války s Ruskem létal jsem na rozvědky, později jsem
držel poštovní spojení Přemyšl–Krakov. V den pádu Přemyšlu přelétl
jsem do Ruska…“ Od 22. března 1915 stal se Robert Meltsch ruským
válečným zajatcem.

Ruským legionářem
Pobyt v Rusku Meltsche změnil. Přestoupil na pravoslavnou víru,

oženil se a začal psát své jméno česky Melč. V březnu 1916 se
přihlásil do československé legie a byl zařazen do 8. střeleckého
pluku „Slezského“. V roce 1917 absolvoval důstojnickou školu
v Borispolu a byl vyřazen v hodnosti praporčíka. Na počátku roku
1918 byl Melč převelen do nově založeného I. československého
leteckého oddílu a v létě 1918, již jako podporučík, se aktivně zapojil
do bojů na povolžské frontě, kde provedl 36 bojových letů v trvání
asi 80 hodin. Létal i ve zhoršených meteorologických podmínkách,
dokonce v noci, čímž si získal respekt a uznání. V srpnu 1918 byl
podporučík Melč jmenován velitelem „Samostatného leteckého
oddílu I. Česko-Slovenské husitské střelecké divize“.

V březnu 1919 byl již kapitán Melč jmenován do funkce hlavního
referenta československé vzduchoplavby Československého vojska
na Rusi – tedy velitele letectva. V této funkci vypracoval první koncepci
výstavby československého vojenského letectva, nadále zůstával
velitelem leteckého oddílu. Na jaře 1919 byl pověřen vybudováním
a velením československé letecké školy v sibiřském Omsku.

Velitelem letecké školy v Omsku
Škola byla umístěna na místním vojenském letišti. Velitelem byl

kapitán Melč. Početní stav jednotky kolísal mezi 160 až 180 muži,
z toho bylo 9 důstojníků, 4 učitelé létání včetně Melče, 21 žáků,
8 letadel – 5 LWF V Tractor, 2 Nieuporty, 1 Farman, 4 automobily
Fiat a Peugeot, 2 motocykly Indian a Harley, 3 jezdecké a 12 tažných
koní a ke škole patřil také medvěd Míša milující jízdu automobilem,
kterého major Melč věnoval prezidentu Masarykovi. Žáci se svými
učiteli létali časně ráno a pozdě večer, přes den foukal silný vítr, který
s sebou přinášel oblaka písečného prachu. Počátkem srpna 1919
byly oddíl i škola evakuovány na východ do stanice Nikolsk-Ussu-
rijský nedaleko Vladivostoku. Výcvik začal v polovině září, v říjnu se
zhoršilo počasí a v listopadu a prosinci napadl až metr sněhu, teploty
přes noc klesaly na mínus 30 °C, přes den zase vystoupaly k mínus
20 až mínus 10 °C a vál silný vítr. To vylučovalo pokračování výcviku
a bylo rozhodnuto o evakuaci do vlasti.

Velitelem transportu č. 16
Letecká škola i oddíl byly zařazeny do transportu č. 16, ve kterém

bylo 1296 osob, převážně legionářů, ale i 34 žen a 24 dětí. Velitelem
transportu byl jmenován kapitán Melč. Transport vyplul na čínské
lodi Hwah-Yih (původně rakouská Silesia, zabavená čínskými úřady
na začátku války) 10. ledna 1920 z Vladivostoku, během plavby se
narodilo jedno dítě, vyskytly se dva případy skvrnitého tyfu a v lodních
prostorách bylo objeveno 7 černých pasažérů. Po 45 dnech plavby
loď zakotvila 25. února v Terstu. Odtud transport pokračoval třemi
vlaky do vlasti, československé hranice překročil 1. března a do
Prahy dorazil 2. března 1920.

Major Robert Lev Melč pak krátce pracoval na Ministerstvu národní
obrany, ale pro zhoršený zdravotní stav následkem válečných útrap
a zranění odešel již v roce 1921 do zálohy a stal se soukromým pod-
nikatelem.

V roce 1924 požádal Zemskou politickou správu v Praze o změnu
jména a příjmení na Lev Melč a na základě výnosu č. j. 243728
z 30. září 1924 mu bylo vyhověno.

Major Lev Melč zemřel 20. listopadu 1934 v Praze v nemocnici
Na Bulovce na chronickou tuberkulózu plic. Armáda na svého „první-
ho letce sibiřských legií“ nezapomněla a vypravila mu vojenský
pohřeb, při kterém byla jeho rakev vezena Prahou na trupu letadla.

Dnes Roberta Lva Melče připomíná jedna ulice v Loučce, ale pro
většinu obyvatel je osobou zcela neznámou. Nezbývá než souhlasit
s postřehem známého italského filozofa a spisovatele Umberta Eca,
že „pojmenovat po někom ulici je nejjednodušší způsob, jak dotyč-
ného odsoudit k veřejnému zapomnění a ohlušující anonymitě“.
Jan Číp

Major letectva Robert Lev Melč

Robert Lev Melč v roce 1919, na tváři jsou patrné stopy válečných útrap.
Foto: Muzeum Novojičínska

Kapitán Melč po návratu z bojového letu v roce 1918, na letounu je vidět
poškození nepřátelskou palbou. Foto: Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.

Akce budou konány podle platných epidemiologických opatření. Sledujte weby pořadatelů.

Z důvodu epidemiologických opatření je Žero-
tínský zámek pro veřejnost do odvolání uzavřen.
Prezentační činnost jsme proto soustředili do on-
line prostoru.

Virtualizaci výstavy ČERNÉ ROUCHO můžete
zhlédnout na www.muzeumnj.cz nebo na face-

booku: https://www.facebook.com/muzeumnovojicinska/.
Výstavy:
■ do 12. září 2021 • Žerotínský zámek • Rytířský sál • ČERNÉ
ROUCHO. NÁBOŽENSKÁ KULTURA NOVÉHO JIČÍNA V LETECH
1624–1773 • Výstava představí odborné i laické veřejnosti jednotlivé
formy náboženské kultury v Novém Jičíně v 17. a 18. století na pozadí
vzájemných interakcí mezi městem a jezuitskou kolejí v Olomouci.
Výstava je rozdělena do 4 tematických okruhů, které reflektují základní
podoby pobělohorské náboženské kultury a sledují možnosti jejich
adaptace v prostředí poddanského města. V zorném úhlu stojí členové
olomoucké jezuitské koleje, kteří jako majitelé panství nejen spravovali
hospodářské záležitosti, ale měli jako duchovní a zástupci dynamic-

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

Jelikož stále nemůžeme realizovat koncerty ani jiné kulturní akce
tak, jak jsme zvyklí a jak bychom si přáli, rozhodli jsme se dál pokra-
čovat v online streamech, se kterými jsme začali v prosinci. V této,
pro všechny složité době, se vám budeme snažit přinést k vám domů
zajímavé koncerty, přednášky, besedy. Vše se bude odehrávat v pro-
storu pro mnohé známém, v klubu Galerka. Ti z vás, kteří u nás ještě
nebyli, se k nám alespoň tímto způsobem podívají a až to bude mož-
né, věříme tomu, že i přijdou. 

Budeme rádi, když se do těchto přenosů zapojíte  i vy, a to vzkazem,
dotazem nebo jen pozdravem. Ocení to zejména naši vystupující,
pro které tato vystoupení nejsou jednoduchá, a samozřejmě i my.
Těšíme se na vás u vás doma.

Vše potřebné naleznete na
www.online.mksnj.cz, www.facebook.com/mksnj.

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

Beskydské divadlo se v této sezoně již pro diváky bohužel neotevře.
V květnu začne rekonstrukce přístavby, která zasáhne i jeviště velkého
sálu a malý sál. Pokud to koronavirová situace a stavba dovolí, s běž-
ným provozem by se mohlo začít v říjnu. O otevření bude divadlo
informovat prostřednictvím všech svých propagačních materiálů.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz

Vzhledem k přetrvávajícímu uzavření kin v souvislosti s opatřeními
proti pandemii COVID-19 zůstává Kino Květen Nový Jičín pro veřejnost
i nadále uzavřeno. Z tohoto důvodu nebudeme nyní tisknout a vyvě-
šovat program kina na měsíc květen 2021. Jakmile dojde k rozvolnění
přijatých opatření, bude program kina na dané období operativně
sestaven a zveřejněn na stránkách www.kinonovyjicin.cz, facebooku
kina a výlepových plochách města. Představení „Na kus řeči“ s Miro-
slavem Donutilem, původně plánované na 16. dubna 2021, se usku-
teční v náhradním termínu, který bude v nejbližší době taktéž uveřejněn
obvyklým způsobem.

■ Cesta z města • 23. dubna–2. května •
akce je určena dětem školního věku, mládežníkům nebo i celým
rodinám, pro které bude v uvedených dnech připravena cesta plná
úkolů, hádanek a šifer. Trasa je dlouhá 5 až 8 kilometrů. Více na
www.fokusnj.cz • přihlášení online na webu SVČ Fokus, startovné
50 Kč, v ceně je herní balíček. Ten bude obsahovat věci, které jsou
pro hru nezbytné, ale i věci, které budou sloužit k tomu, aby vás
zmátly. Pro případ nouze bude v balíčku obálka s nápovědou či tele-
fonní kontakt na osobu, která vám poradí.
■ Středisko volného času Fokus zve na LETNÍ TÁBORY. Celkem
hodlá zrealizovat 7 pobytových a 17 příměstských turnusů, které
pokryjí každý prázdninový týden. Tábory jsou zaměřeny všestranně,
nebo také na sport, tanec, výtvarné aktivity, na populární larp dřevárny
nebo nerf zbraně. V nabídce příměstských turnusů nechybějí oblíbené
Letní fičáky. Výjezdové pobyty budou směřovat do Vítkova-Kloko-
čova, Búřova, Moravského Berouna a do skautského střediska
v Kopřivnici. 

Informace o náplni táborů a přihlášky jsou přehledně online na
webu Fokus. 

Další informace o aktuálních aktivitách sledujte na webu nebo
facebooku.

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

Náhled na virtuální prohlídku výstavy Černé roucho. 
Zdroj: Muzeum Novojičínska

kého řeholního společenství nemalý vliv na každodenní náboženský
život místních obyvatel.

Výstavu muzeum realizuje ve spolupráci s Národním památko-
vým ústavem, územně odborným pracovištěm v Ostravě, a Fakul-
tou umění (ateliér animace, katedra intermédií) Ostravské univerzity.
Autorem hudebního doprovodu k výstavě je Vojtěch Dlask.
Akce:
■ MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO SENIORY • II. pololetí online
od 19. dubna do 24. května • pouze pro již přihlášené
■ MUZEUM Z DOMOVA • záložka na webových stránkách muzea,
kterou stále doplňujeme o nová videa, virtuální prohlídky, pracovní
listy, kvízy, apod.
■ ZÁMECKÝ QUESTING/ZÁMECKÁ HLEDAČKA Od Španělů
k Žerotínům • zveršované pokyny vás povedou po trase za pokladem
• informace a herní plán s otázkami je na webu muzea, v odkazu
Žerotínský zámek, sekce Muzeum z domova

Otevírací doba
úterý–pátek 8:00–12:00 h, 13:00–17:00 h   

soboty, neděle, svátky 9:00–16:00 h   
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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:
■ do neděle 30. května • galerie Návštěvnického centra • výstava
fotografií Jiřího Staško s názvem POODŘÍ
■ do neděle 30. května • expozice Návštěvnického centra • výstava
kreseb a veršů s názvem MYSLÍM, TEDY JSEM • Milan Farný, Marie
Farná • Iniciativa NaRovinu, projekt Destigmatizace, realizátor Národ-
ní ústav duševního zdraví • výstava je součástí placené expozice
klobouků.

Poslední jarmark pořádaný Návštěvnickým centrem se na náměstí
konal loni v září. Foto: Kristýna Juliová

Obě výstavy můžete zhlédnout ONLINE, a to na webových stránkách
www.icnj.cz nebo na facebooku Návštěvnického centra. 

Novojičínský jarmark – květinový
Novojičínský jarmark, s podtitulem květinový, se uskuteční v pátek

14. května od 8:00 do 17:00 h na Masarykově náměstí v Novém
Jičíně. 

Těšit se můžete na květiny, sadbu květin a jiných rostlin, sýry
a mléčné výrobky, masné produkty, pekařské a cukrářské výrobky,
med a výrobky z medu a další sortiment, který převážně pochází
z produkce regionálních dodavatelů. 

Organizátor si vyhrazuje právo akci změnit nebo zrušit s ohledem
na vládní nařízení a epidemiologickou situaci. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná.
Hana Rolná, Návštěvnické centrum

Návštěvnické centrum ONLINE
Náš web icnj.cz nabízí spoustu tipů, kam na výlet. Kromě toho

zde naleznete i zajímavé informace o historii Nového Jičína nebo
o významných městských budovách. Veškeré zajímavosti a novinky
pro vás také sdílíme na našem facebooku a instagramu.

Aktuálně pro vás upravujeme záložku historie, kterou jsme rozdělili
do jednotlivých staletí. Tato staletí průběžně doplňujeme o zajímavé
události a perličky, a rovněž budou doplněny o historické fotografie,
takže se máte určitě na co těšit.
Kristýna Juliová, Návštěvnické centrum

Sledujte náš web a facebook, kde naleznete aktuální
informace o nabídce a provozu Návštěvnického cent-
ra.
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Pozvánky
• Pochod Okolím Nového Jičína
Klub českých turistů, odbor TJ Nový Jičín, město Nový Jičín

a skautský oddíl Pagoda zvou všechny příznivce pěší turistiky a cyklo-
turistiky v sobotu 29. května na 13. ročník pochodu Okolím Nového
Jičína. Připraveny jsou trasy pro pěší v délce 9 km, 15 km a 25 km
a pro cyklisty v délce 40 km a 70 km. Pro nejmenší děti s rodiči je
plánována 1,5 km dlouhá trasa Pohádkového lesa organizována
TOM Ještěrky.

Na kontrolách budou připraveny soutěže pro děti i dospělé
a ukázky skautské činnosti. Start všech tras je u restaurace Nové
Slunce. Registrace na nejdelší pěší túru 25 km je od 8:00 h, na
ostatní trasy pěší a cyklo od 8:30 do 10:00 h. Děti do 6 let mají
startovné zdarma, účastníci do 15 let zaplatí 20 korun, dospělí
30 korun. Každý účastník obdrží při prezentaci na startu popis
trasy s mapkou a občerstvení na cestu. Cílem pěších tras je lyžařská
chata na Svinci, cyklistická vyjížďka končí v restauraci Nové Slunce.

V cíli obdrží účastníci pamětní list. Ve 12:00 h bude v restauraci
Nové Slunce losování o ceny. 

Konání akce závisí na aktuálně platných nařízeních vlády. Sledujte
informace na www.kctnovyjicin.cz.

• Výšlapy s odborem Turisti
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve na tři akce. První

je v sobotu 1. května výšlap Za májovou pusou IV. Odjezd vlakem
je v 8:39 h. Trasa o délce do 22 km povede z Fulneku přes Klokočůvek
a poutní místo Panna Maria ve Skále do Heřmánek. Návrat do Nového
Jičína je plánován do 18:30 h. 

Další se uskuteční v sobotu 22. května, směřovat bude do oblasti
Krnovska. Odjezd vlastním autobusem je v 7:15 h od Lidlu. Po pro-
hlídce muzea vidlí v Lichnově jsou připraveny trasy o délce 11,5 až
18,5 km přes Úvalno a Cvilín do Krnova. Návrat je do 19:00 h.

Do třetice zvou Turisti v sobotu 5. června do Brumova-Bylnice
v Bílých Karpatech, čas odjezdu a trasy budou upřesněny.

Všechny akce se uskuteční v případě, že bude příznivá epidemická
situace. Aktuální informace naleznete na http://turisti-kctnj.cz a na
nástěnkách.

• Setkání pro sběratele
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků adalších před-

mětů se uskuteční ve středu 19. května od 14:30 do 16:30 h v Klubu
seniorů Nový Jičín v ulici Msgr. Šrámka. Přijďte rozšířit svou sbírku
nebo nabídnout ostatním své přebytky. Vstupné je dobrovolné.

• Příměstský tábor s angličtinou
Jazyková škola Hello pořádá letos poprvé i v Novém Jičíně Pří-

městský tábor s angličtinou pro děti ve věku 8–11 let a jazykově
zaměřený Týden s rodilým mluvčím pro děti ve věku 9–15 let. Přehled
všech aktivit na léto najdete na stránkách www.hello.cz v sekci děti
a mládež – letní akce.

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce do klubových

prostor na baště městského opevnění, kde je v pondělí a ve
středu od 15:00 do 17:00 hodin, za podmínky dodržení všech
platných epidemiologických opatření, zpřístupněna knihovna
i obě výstavy Aleje české a moravské krajiny a Manifest kraji-
nářské architektury autorů Markéty a Petra Veličkových. Ke
druhé výstavě je plánována autorská beseda. Datum a čas bese-
dy, podobně jako dalších případných akcí, budou upřesněny
na vývěskách, internetových stránkách, facebookovém profilu
klubu a instagramu.

Klub rodáků a přátel města

Vojenskou historii prezentují členové klubu FENIX i ve školách v rámci hodin
dějepisu. Foto: Archiv KVH FENIX

Klub FENIX šíří vojenskou historii
Loňský rok, ze známých důvodů, pořádání větších akcí pro veřej-

nost příliš nepřál. Přesto Klub vojenské historie FENIX Nový Jičín,
který předvádí vojenskou historii od roku 1900 až po současnost,
stihnul několik významných událostí. 

Mimo natáčení pro různé televizní pořady a dokumenty se klub
podílel například na Hradozámecké noci v Bílovci a především také
v září na Dnech NATO, kdy nás oslovilo Slezské zemské muzeum
Opava a my jsme byli v Mošnově součástí ukázek těžkých bojů
o Osvobození Ostravska za účasti válečných letadel a originální
dobové techniky. U téže historie jsme zůstali ukázkami
v Národním památníku druhé světové války v Hrabyni. Večerní
výjevy s pyrotechnickými efekty byly oceněny velkým potleskem
přihlížejících diváků. Klubu se také povedlo několik living history,
které organizoval náš člen Pavel Káňa, který je na tento druh zážit-
kové historie odborník. 

Pokud to již situace dovolí, připravujeme letos v Novém Jičíně,
nejen pro kluky a tatínky, Branný den. Program nabídne disciplíny
jako hod granátem, plazení, střelbu ze vzduchovky a airsoftového
samopalu na různé druhy terčů, krátký běh nebo zdolání příkopu
a jiné dovednosti. Členové klubu FENIX budou asistovat v různých
dobových uniformách, včetně té nejnovější, vojáka Československé
armády z roku 1938, na jejíž pořízení přispělo město Nový Jičín. Pro
pobavení menších dětí přizveme ke spolupráci novojičínské Rodinné
centrum Mozaika. 

Dále bychom již také rádi avizovali odloženou akci z loňského
roku, rekonstrukci bojů druhé světové války u Nového Jičína, která
proběhne 11. září v prostorách hřiště v Šenově u Nového Jičína za
účasti Československé obce legionářské. 
Libor Chyba, Jan Plášil Foto: Archiv KVH FENIX
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● čištění interiérů a exteriérů aut
● úklidy bytových domů
● úklid firem, kanceláří
● úklidy domácností

Používáme kvalitní přípravky s obsahem nano částic • www.nano-uklidy.cz
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Slavíme 21 let na trhu            Rok 2021 plný výzev
21 let praxe            21  let s vámi v Novém Jičíně 

Barvy Podlahy Pernická s. r. o.
K nemocnici 5532/51,
Nový Jičín

Kontakt: 605 753 807
e-mail: k.pernik@seznam.cz 

Barvy – Podlahy
na jednom místě v Novém Jičíně

E-SHOP v provozu

Barvy – Podlahy
na jednom místě v Novém Jičíně

www.barvy-podlahy.cz

Kunín 276, tel.: 734 379 134
pondělí zavřeno

květen: úterý až pátek 8:30–17:00
sobota 8:30–12:00

nabízíme:
ROUBOVANÁ ZELENINA

(rajčata, papriky, okurky, melouny)
přísada, letničky, balkonovky, substráty

ZAHRADNICTVÍ
KUNÍN s. r. o.
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Házenkářský letní tábor
Novojičínský klub házené pořádá v termínech 26. až 30. července

a 16. až 20. srpna příměstský sportovní tábor pro děti od 6 do 12 let
se zaměřením nejen na házenou. Tábor se uskuteční od 8:00 do 16:00
hodin pod dohledem profesionálně vyškolených trenérů a instruktorů.
Děti budou mít k dispozici svačinu, pitný režim a oběd v hotelu
Graphic. Tábor se uskuteční na stadionu tělovýchovné jednoty, v hale
ABC a přilehlých sportovištích. Přihláškový formulář, program
a podrobnější informace najdete na webových stránkách klubu
www.novyjicin-hazena.cz. Zajišťujeme autogramiádu českých repre-
zentantů.
Handball club Nový Jičín 

Novojičíňák má zlato v capoeiře

Systémem online se může v dnešní době zvládnout mnoho věcí,
mimo jiné také vybojovat titul mistra Evropy. Čerstvou zkušenost má
Michal Toman z Nového Jičína. Na dálku získal zlato v bojovém umění
capoeira. 

Michal Toman je absolventem moderního tance na Vysoké škole
múzických umění vBratislavě. Své první taneční kroky udělal vNovém
Jičíně v základní umělecké škole, a stejně tak tu v osmi  letech začal
trénovat capoeiru. Nyní se v tomto afro-brazilském bojovém umění
stal mistrem Evropy. Šampionát se konal 1. až 4. v dubna, kvůli covidu
na 300 různých místech, tedy online.  

„Bylo to o samotě hodně složitější, protože capoeira  je o velkém
sdílení energie, společného prostoru, nálady a atmosféry, ale nějak
jsme to zvládli. Vždyť v capoeiře je filozofie, že správný capoeirista
se umí přizpůsobit,“ podotkl Michal Toman. Už na samotný šampionát
se připravoval z domova v Novém Jičíně, „na dálku“ byl v kontaktu
se svým mistrem v Německu.

Včase zadaném v rámci konání mistrovství pak vprázdném prostoru
na výzvu moderátora zapnul kameru a soustředil se na svůj výkon.
„I když jsem byl sám, tak na to mistrovství se online dívá celý svět. Sle-
dovali to i lidé, kteří nesoutěžili, například z Japonska, Izraele, Ameriky,
Brazílie, takže i to byla velká motivace,“ sdělil čerstvý mistr Evropy.

Sám si pak počkal také na vyhlášení výsledků. V jednotlivých dis-
ciplínách, například sólová sestava nebo boj, získal 5 medailí acelkově
titul mistra Evropy. Přes netradiční formu si tento okamžik náležitě
vychutnal. 

„Jsme zvyklí na to, že se vyhlásí nějaké jméno a pořadí, následuje
potlesk, lidé řvou, lítají vlajky a podobně. Teď  vlastně vyhlásili mé
jméno, můj stát, a bylo úplné ticho, jenom já jsem tam běhal s vlajkou
v jedné místnosti. Bylo to takové tiché vystoupení, ale samozřejmě
ty dojmy jsou úplně stejné, protože jsem věděl, že na druhé straně
těch počítačů jsou mí kamarádi a sdílejí to se mnou,“ popsal pocity
novojičínský závodník. Reprezentantem v capoeiře je Michal Toman
od juniorského věku, přesně v den svých 15. narozenin vybojoval
první velký úspěch, stal se mistrem střední Evropy. Vposledních letech
vyhrál nejvyšší kategorii mistrovství Visegrádské čtyřky a předloni se
zúčastnil mistrovství světa v Brazílii, kde skončil na 11. místě.

Do Jižní Ameriky, právě do kolébky tohoto bojového sportu, by se
rád podíval na světový šampionát i letos. V tuto chvíli ale není jasné,
zda nebude Českou republiku reprezentovat opět „na dálku“. 
Novojičínský zpravodaj
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Novojičínští plavci ve Švédsku, vlevo Šimon Vavřín, vpravo David Koutný,
uprostřed trenér Vlastimír Perna. Foto: Archiv plaveckého klubu 

Michal Toman hlavou dolů. Foto: Archiv Michala Tomana

Plavci reprezentovali ve Švédsku
Juniorští reprezentanti České republiky v plavání, David Koutný

a Šimon Vavřín, zastupovali 8. až 11. dubna Plavecký klub Nový
Jičín na prestižní evropské soutěži Swim Open Stockholm ve
Švédsku. Byla to jejich první zkušenost změřit své síly ve vynikající
mezinárodní konkurenci v kategorii dospělých z 18 zemí.

Šimon Vavřín startoval ve všech prsařských disciplínách. Na
200 m distanci postoupil do finále C, kde obsadil časem 2:25.60
páté místo, celkově 21. Na stovce dosáhl v rozplavbách výkonu
1:06.09, což bohužel na postup nestačilo a obsadil celkově
28. příčku. V závěrečné disciplíně na 50 m se mu opět podařilo
postoupit do finále C, kde dohmátl v čase 30.14 a bral 6. místo,
celkově 22.

David Koutný plaval celkem 5 disciplín. Na 400 m volný způsob
postoupil do finále B, které vyhrál a obsadil celkově 9. místo časem
3:58.76. Na poloviční trati se probojoval do finále C, kde rovněž
zvítězil ve výborném nejlepším osobním výkonu 1:53.76, což bylo
celkově 17. pořadí. Motýlová stovka se mu tolik nepovedla. Časem
0:57.83 dosáhl na celkovou 36. příčku. Vynahradil si to však o den
později na dvojnásobné trati, když postoupil dokonce do finále
A. V něm zaplaval své osobní maximum 2:05.12 a dohmátl na
vynikajícím 7. místě. Poslední den se již na něm projevila únava,
když v závěrečné disciplíně 800 m volný způsob zaostal za svým
maximem a zaplaval čas 8:23.87. Přesto obsadil opět velmi cenné
7. místo.

Oba novojičínští plavci absolvovali před mítinkem ve Stockholmu
náročný přípravný kemp v Popradě, zacílený už na juniorský evrop-
ský šampionát v červenci. I přes únavu z kempu reprezentovali
náš klub i město velmi důstojně a především získali zkušenosti
mezi dospělou evropskou konkurencí.
Vlastimír Perna
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Uzávěrka příštího čísla bude 17. května ve 12:00 h

Aktuality objektivem čtenářů

Alena Vidomusová Antonín Vágner

Barbora Zajaczková

Eliška Zajaczková

Tentokrát to byly skutečně výhradně aktuality z města, které jste vy,
fotografující čtenáři, pro tuto stránku zaslali. Dosti se ale zúžil počet
zasilatelů. Připomínám, že zvlášť povedené snímky se mohou dostat
i na přední stránku zpravodaje, jak tomu bylo v minulém čísle, kdy se
jistě každému musel zalíbit snímek Antonína Vágnera.
■ Sympatickou připomínku nedávných Velikonoc zaslala Eliška Za-

jaczková.
■ Antonín Vágner dokládá snímkem z Kojetína, že i letos se jela „Va-

laška“, byť bez divácké kulisy.
■ Překládání inženýrských sítí na křižovatce U tří křížů je předzvěstí

dlouho očekávané výstavby „kružáku“, sděluje snímek Aleny Vi-
domusové. 

■ Snímek Barbory Zajaczkové upozorňuje, že nově mají občané
šanci zvýšit svou mobilitu díky zavedení výpůjčky elektrokolobě-
žek ve městě.

Za zaslané příspěvky s aktuální tématikou děkujeme a ty další oče-
káváme do 15. května. Zasílejte snímky v kvalitě vyšší než 1MB.

Pavel Wessely
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