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Na černobílém snímku Karel Kryl při svém vystoupení v tehdejší novojičínské Tatrovance. Zdroj: Státní okresní archiv Nový Jičín

Jan Kryl přebírá z rukou starosty Stanislava Kopeckého pamětní list stvrzující jmenování Karla Kryla čestným občanem Nového Jičína.
Foto: Radka Cahlíková

Pocta Karlu Krylovi
Nový Jičín uctil svého nového čestného občana Karla Kryla. V úterý 12. dubna, v den jeho narození, proběhlo v galerii Návštěvnického

centra slavnostní předání pamětního listu Janu Krylovi stvrzující jmenování in memoriam jeho bratra Karla čestným občanem Nového
Jičína. Město si osobnost básníka a písničkáře připomíná třemi výstavami, které jsou do 31. května k vidění v Návštěvnickém centru a ve
vestibulu radnice. 

Bratříčku zavírej vrátka...



Květen 2022

2 Novojičínský zpravodaj

Stromy na náměstí budou

Na podzim vedlo město Nový Jičín jednání s Národním památkovým
ústavem omožnosti umístit na náměstí stromy. Důvodem bylo poskyt-
nout více stínu, vytvořit lepší mikroklima a také zlepšit zachytávání
prachových částic. Přestože podněty přicházely od občanů iod odbor-
níků, souhlas město tehdy nezískalo. Na dalším jednání, které se usku-
tečnilo v březnu tohoto roku i za účasti autorů projektu na rekonstrukci
náměstí z roku 2009, se však podařilo dosáhnout průlomu apamátkáři
nakonec umístění stromů v centru předběžně odsouhlasili.

Město po neúspěšných jednáních z konce loňského roku počítalo
s tím, že namísto pevně zasazených stromů zasadí stromy do nově
pořízených velkých květináčů. „Tyto stromy by však nikdy nedosáhly
takových rozměrů a kvality jako stromy zasazené do země, kde mají
kořeny možnost volně růst. Proto jsme spolu s autory projektu rekon-
strukce náměstí, architekty Pekárem a Holánem, ještě jednou požádali
pracovníky památkového ústavu o zvážení našich argumentů. Ti své
stanovisko přehodnotili a s umístěním stromů nakonec souhlasili,“
vysvětlil místostarosta Ondřej Syrovátka. „Rád bych tímto poděkoval
památkářům za vstřícnost a ochotu nahlédnout na ochranu památek
i z pohledu lidí, kteří je užívají k běžnému životu. Projekt a výsadbu
s nimi budeme konzultovat,“ doplnil Syrovátka.

Stanovisko se změnilo i díky postupně se měnícímu pohledu na
modrozelenou infrastrukturu, čili na zeleň a vodní prvky. „Metodické
centrum zahradní kultury v Kroměříži vydalo novou metodiku k modro-
zelené infrastruktuře, která více podporuje umísťování zeleně do
center měst, a na jejím základě se nyní přikláním k vydání kladného
stanoviska. Musí však být splněny určité podmínky, jako zajištění
dostatečného a kvalitního prostoru pro nové dřeviny, například užitím
prokořenitelných buněk. Před samotným osazením dřevin je nutno
počítat s provedením archeologického výzkumu,“ reagovala Andrea
Miczková z Národního památkového ústavu. „Jediné místo, které
k umístění stromů na náměstí připadá v úvahu, je prostor okolo Moro-
vého sloupu, kde již stromy v minulosti stály, nesmějí však být v kolizi
s Mariánským sloupem a průhledy na jednotlivé části náměstí,“
doplnila Miczková.

Protože se jedná o městskou památkovou rezervaci, bude nutné
pro výsadbu stromů zpracovat i projekt. K samotné realizaci dojde
příští rok.
Novojičínský zpravodaj

Které investiční akce budou reali-
zovány v nejbližší době?

Již od června by měla začít realiza-
ce stavby kruhového objezdu „u
Čedoku“, na křižovatce ulic Generála
Hlaďo a K Nemocnici. Předmětem
stavby bude rekonstrukce části stá-
vající vozovky a výstavba nového kru-
hového objezdu. Rovněž dojde
k předláždění přilehlých chodníků,
obnovení přechodů pro chodce,

instalaci nového veřejného osvětlení, vybudování nových par-
kovacích míst, výsadbě zeleně a doplnění městského mobiliáře.
Předpokládaná délka trvání stavebních prací je od června do
listopadu letošního roku. V současné době probíhá proces
vedoucí k výběru zhotovitele stavby. Z důvodů navýšení cen
stavebního materiálu by se celkové náklady měly pohybovat
ve výši 19 milionů korun oproti plánovaným 15,7 milionu korun,
z čehož Moravskoslezský kraj zaplatí 7 milionů korun. Město
Nový Jičín podalo žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti
a plynulosti dopravy. Jsem rád, že konečně bude tohle nebez-
pečné místo jak pro řidiče, tak i pro chodce komplexně vyře-
šeno.

Z důvodu odstoupení uchazečů z výběrového řízení na doda-
vatele akce „Revitalizace střediska veřejné zeleně“ a následného
zrušení této veřejné zakázky, bude plánovaná akce v tomto roce
omezena pouze na Zprůjezdnění separačního dvora na ulici Palac-
kého. Nyní se do sběrného dvora vjíždí a vyjíždí stejným místem
z Palackého ulice a mnohdy to komplikuje místní dopravu a bez-
pečnost provozu ve sběrném dvoře. Vybudováním nového vjezdu
a zprůjezdněním dvora se tak zlepší bezpečnost a plynulost dopra-
vy, zvětší se jeho kapacita a dojde ke zvýšení bezpečnosti při
nakládání s odpady.

S ohledem na předpokládaný pokračující nárůst cen i v dalším
období se radnice snaží realizovat plánované investiční akce
v letošním roce a předejít tak nárůstu celkových nákladů v budouc-
nu.
Stanislav Kopecký, starosta města

Zeptali jsme se za vás

Senzory kvality ovzduší
Kvalitu ovzduší unovojičínských mateřských škol kontrolují senzory,

které byly v dubnu nainstalovány ve čtyřech mateřinkách: Dlouhá,
Revoluční, Karla Čapka aMáchova.  Senzory navíc přinášejí i informace
o teplotě vzduchu, tlaku a vlhkosti a obsahují také doporučení, které
venkovní aktivity je v daný den vhodné konat a které nikoliv. Pro děti
je zde navíc přidaná lampička v podobě mráčku, jejíž barva ukazuje,
jaká kvalita vzduchu v daném místě je. Senzory nabídla radnici eko-
logická organizace Nádech v rámci projektu Čistá školka. Údaje okvalitě
vzduchu jsou dostupné všem občanům na webových stránkách města. 
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Na Bochetě budou nové zastávky
Město začne v květnu s výstavbou dvou autobusových zastávek

na Bochetě, na ulici Císařská, s předpokládaným zhotovením do
konce letošního srpna. Přibude rovněž nový chodník, který povede
k zastávce podél hlavní silnice od křižovatky s ulicí Tolstého. „Tato
akce bude dotována z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu z oblasti bezpečnost v dopravě, kde máme přislíbeno
2,8 milionu korun,“ uvedl Václav Dobrozemský, místostarosta Nového
Jičína a dodal, že „předpokládaná hodnota zakázky je 5,4 milionu
korun bez daně, s daní 6,5 milionu korun“. Součástí stavebních prací
bude i „vybudování přístřešků, nástupiště, chodníky, zároveň dojde
k vybudování přechodu pro chodce, který zde chybí a vybudování
veřejného osvětlení,“ upřesnil Dobrozemský. 

Ondřej Syrovátka, druhý místostarosta Nového Jičína dále infor-
moval, že „i v rámci revize jízdních řádů městské hromadné dopravy
jsme přijímali nové návrhy, kde by měly vzniknout nové zastávky.
Momentálně jsou nejblíže realizaci zastávky na Riegrově ulici, kde
je zastávka pouze ve směru do města, ale vznikne tam nová zastávka
ve směru na Hřbitovní. Další zastávka se chystá v místní části Stra-
ník.“

Na území města je zastaralých autobusových zastávek více,
radnice se je snaží opravovat postupně, a také plánuje stavět
nové. 
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Zdroj vizualizace: město Nový Jičín
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Jak na chytrý telefon
Ve středu 30. března zástupci Odboru sociálních věcí města

Nový Jičín a spolku Moudrá sovička přivítali seniory na semináři
„Jak na chytrý telefon“, na kterém se učili, jak správně a bezpečně
telefon používat a seznámili se s užitečnými funkcemi svých tele-
fonů. Mezi nejžádanější témata patřilo například posílání fotografií
přes různé aplikace, vyhledávání na internetu, nebo používání
map.

Jak uvedla jedna z účastnic kurzu, „ráda bych se naučila posílat
fotografie svým dětem a vnoučatům“, zatímco jiný z účastníků
řekl, že by si „přál umět pracovat s mapami a naplánovat si tak
procházky“.

Účastníky kurzu přišel pozdravit i starosta města Stanislav
Kopecký. Popřál všem příjemně strávený čas s lektory a získání
mnoha zajímavých poznatků a nových informací. Poděkování
patří nejen seniorům za jejich nadšení, ale také týmu Moudré
sovičky, který trpělivě a ochotně seniorům po celou dobu kurzu
pomáhal.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Otužilci uklidili u Jičínky

Přes 40 dobrovolníků se nenechalo odra-
dit mínusovými teplotami a zapojilo se
v sobotu 2. dubna do jarního úklidu koryta

Jičínky v rámci celorepublikové kampaně Ukliďme Česko. Ruku k dílu
připojili mimo jiné klienti chráněného bydlení Archa, novojičínští skauti,
děti ze základních škol, členové Komise Zdravého města a MA21,
a také několik nových spoluobčanů z Ukrajiny. Společnými silami
jsme za dopoledne nasbírali cca 800 kilogramů odpadu, nouze nebyla
ani o starý nábytek a bohužel jsme narazili i na několik injekčních
stříkaček, s jejichž likvidací pomohla městská policie. Na závěr akce
bylo připraveno pohoštění v podobě gulášové polévky, baget a teplého
čaje v žilinském přístřešku. Všem dobrovolníkům děkujeme.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Foto: Zdravé město Nový Jičín

Město svítí úsporněji
Nový Jičín dokončil další fázi modernizace veřej-

ného osvětlení. Ta spočívala v doplnění 30 kusů
nových svítidel a ve výměně 360 kusů starších sví-
tidel za LED lampy v celkem 19 ulicích města,

například v lokalitě Bezručova a okolí nebo i v místních částech Žilina
a Loučka. V dotčených místech tak lze předpokládat snížení spotřeby
elektrické energie na osvětlení o 59 procent.

Na tento projekt Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Nový Jičín – EFEKT 2021 získá město prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR dotaci ve výši dva miliony korun ze Státního
programu na podporu úspor energie. 

Realizací projektu v souladu se strategickým plánem rozvoje
města pokračuje Nový Jičín ve snižování energetické náročnosti
objektů ve svém vlastnictví a tím snižování nákladů na jejich provoz
a zároveň zvyšování kvality životního prostředí. Projekt systema-
ticky navazuje na projekty realizované v letech 2018 a 2019, kdy
proběhla výměna cca 900 kusů starších svítidel za LED svítidla
a byla získána dotace ve výši čtyři miliony korun. Tato akce byla
realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního pro-
gramu na podporu úspor energie na období 2017–2021 Program
EFEKT 2021.
Pavel Hurta, odbor rozvoje a investic

Daruj krev se Zdravým městem
Zdravé město Nový Jičín již druhým rokem společně s Nemocnicí

AGEL Nový Jičín připravilo kampaň na podporu dárcovství krve.
Cílem je motivovat občany, aby darovali tuto nenahraditelnou teku-
tinu. Akce bude probíhat v  květnu a je nutné se na ni registrovat.
Drobné odměny od Zdravého města obdrží všichni dárci, kteří si pro
darování krve zvolí některý z těchto termínů: 3., 10., 17., 24 či
31. května, jedná se vždy o úterky.

Zatímco v loňském roce kampaň odměňovala především prvo-
dárce, letos dostanou odměnu všichni. „Každý dárce, který se roz-
hodne darovat krev v jednom z květnových úterků, obdrží navíc
k odměnám, které poskytuje nemocnice, ještě bonusy od Zdravého
města v podobě nějakých zdravých dobrot,“ uvedla koordinátorka
Zdravého města Lucie Hrdličková.

„Rád bych povzbudil všechny, kteří doposud s darováním krve
z nejrůznějších důvodů váhali, ať tak učiní. Sám jsem krev poprvé
daroval loni a vše proběhlo bez problémů,“ řekl místostarosta Ondřej
Syrovátka a dodal, že darování krve je jednoduchý způsob, jak
zachránit někomu jinému život. 

Rezervace dárcovských termínů je na www.nnj.agel.cz.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Veřejné fórum o rozvoji města
Po dvouleté pauze se koná 4. ročník Veřejného fóra, které se usku-

teční v úterý 10. května od 16:00 hodin ve Středisku volného času
Fokus. Účast na Veřejném fóru představuje jedinečnou příležitost
pro občany vyjádřit se k životu ve městě, vznést podněty ke zlepšení
a hledat společně se zástupci vedení, odborníky a pracovníky města
největší příležitosti k rozvoji Nového Jičína. 

Diskuze budou probíhat u 7 stolů tematicky zaměřených na různé
oblasti a jeden stůl bude určen pro mládež. Do finále postoupí za
každou tematickou oblast 2 návrhy vnímané občany jako nejdůle-
žitější. Ty budou podle hlasování účastníků fóra seřazeny podle pri-
ority. „Na základě výsledků veřejné ankety, která bude probíhat
elektronicky, bude stanoveno 10 největších příležitostí pro rozvoj
města. Náměty vybrané občany jako nejdůležitější budou předloženy
zastupitelstvu města k rozhodnutí o jejich realizaci,“ vysvětlil místo-
starosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka.

Součástí programu bude mimo jiné prezentace plnění priorit, které
vzešly z předešlých ročníků fóra, a také hlavních investičních akcí
města pro rok 2022. Podrobnosti jsou na www.novyjicin.cz/verej-
nafora/ a na letáku vloženém ve zpravodaji.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Rekonstrukce dětského pavilonu
V pondělí 4. dubna byla zahájena rekonstrukce dětského pavilonu

v areálu Nemocnice AGEL Nový Jičín. Stavební práce jsou plánovány
na tři měsíce, po tuto dobu bude ambulantní i lůžková péče posky-
tována v náhradních prostorách.

V bývalém vakcinačním centru na ulici K Nemocnici budou kar-
diologická, neurologická a alergologická ambulance pro děti. V inter-
ním pavilonu, v prostoru bývalé covid ambulance, bude příjmová
dětská ambulance. Oddělení neurologie v interním pavilonu bude
sloužit jako dětské oddělení a oddělení jednotky intenzivní péče
bude fungovat i jako dětská JIP. Baby box bude po dobu rekonstrukce
zcela mimo provoz. 
Radka Cahlíková, tisková mluvčí
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Ocenění sítí Zdravých měst
Místostarosta a politik Zdravého města

Nový Jičín Ondřej Syrovátka převzal v Tře-
bíči na Jarní škole Zdravých měst z rukou
zástupců Národní sítě Zdravých měst „razít-
ko dobré praxe“ za oblast participace mla-
dých. Razítko dobré praxe představuje
průběžně ocenění prezentace ukázkové
dobré praxe, která inspiruje další města.

Nový Jičín se do soutěže přihlásil s aktivitou v podobě fór na střed-
ních školách, která na podzim proběhla na gymnáziu a Mendelově
střední škole. Do soutěže o NEJpraxi Zdravých měst se zapojili
zástupci měst z celé republiky, vítězem se stala Ostrava s projektem
Fajna dilna.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Studentská brigáda Zelené město
Novojičínská radnice připravila i letos letní brigádu pro studenty.

V rámci akce Zelené město budou plít záhony, natírat lavičky,
hrabat trávu a podobně. Studenti musejí mít nejpozději v den
nástupu na brigádu 16 let.

„Rádi bychom místní studenty ještě více podpořili. Proto jsme
v rozpočtu vyčlenili 250 tisíc korun, o 100 tisíc více než loni, aby-
chom mladým lidem umožnili vydělat si peníze a ještě při tom zve-
lebit město,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. Brigáda bude
rozdělena na sedm týdenních turnusů, první začne 11. července.
Pracovní doba bude šestihodinová a mzda 100 korun na hodinu,
což je mírný nárůst oproti loňskému roku. „Jedná se o fyzickou
práci, často i za nepříznivého počasí. Proto je důležité, aby každý
zvážil, zda mu v práci nebudou bránit třeba zdravotní omezení,“
řekla Kateřina Kuželová z odboru životního prostředí. Další infor-
mace a přihlášky jsou na stránkách města, uzávěrka je 16. května.
Přednost mají studenti s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně a míst-
ních částech. Pokud bude přihlášek přebytek, budou se losovat.
Novojičínský zpravodaj

Město spouští Mobilní rozhlas
Novou moderní komunikační platformu

Mobilní rozhlas spouští město Nový Jičín.
Aplikace v  telefonech upozorní občany na
kulturní a sportovní akce, dopravní uzavírky,
výpadky energií a v rámci krizového řízení
předá obyvatelům informace o mimořád-
ných událostech. 

„Novojičíňáci, kteří se do Mobilního roz-
hlasu zaregistrují, od nás budou dostávat

informace o dění ve městě, a to prostřednictvím SMS, e-mailů
nebo zpráv do aplikace, podle toho, co si zvolí. Po aplikaci Nový
Jičín v mobilu je to další krok ke zkvalitnění komunikace s občany.
Chceme, aby město drželo krok s dobou i v moderních techno-
logiích,“ řekl místostarosta Ondřej Syrovátka. Aplikace také umožní
lidem vyjádřit názor v anketách a dotaznících. „Například v květnu
to bude hlasování o prioritách z veřejného fóra nebo o projektech
z participativního rozpočtu,“ dodal Syrovátka.

Mobilní rozhlas je pro občany zdarma. „Zaregistrovat se do něj
mohou všichni, a to i ti, kteří nevlastní chytrý telefon,“ zdůraznil
vedoucí organizačního odboru Zdeněk Petroš. Pořízení této aplikace
bylo financováno z evropského projektu Efektivní veřejná správa.
Registrace: novyjicin.munipolis.cz, aplikaci je možné stáhnout po
naskenování přiloženého QR kódu.
Novojičínský zpravodaj

Restart dobrovolníků Adra

Po dvouletém útlumu se v Domově Duha v Novém Jičíně opět ve
větším měřítku obnovuje dobrovolnický program organizace ADRA.
Proběhl nábor nových dobrovolníků, ti byli proškoleni a uvedeni do
dobrovolnické činnosti ke konkrétním klientům domova. Také došlo
k navázání spolupráce se Základní školou Komenského 68. Žáci
pátých tříd spolu s paní učitelkou a koordinátorkou dobrovolníků
vytvořili velikonoční dekorace, které osobně předali seniorům. Spo-
lečně si zazpívali a zavzpomínali na velikonoční tradice. Děti vykouzlily
seniorům nejeden úsměv na tváři, dokonce i slzy dojetí se objevily.
Pevně věříme, že toto setkání nebylo poslední a že tyto kontakty
budou přínosem pro klienty zařízení i pro žáky samotné.
Adéla Výskalová

Děti ze „staré“ Komenské v Domově Duha. Foto: Adéla Výskalová

Zážitkový Den pro klobouk
Návštěvnické centrum Nový Jičín připravilo oblíbenou akci

„Den pro klobouk“, komentovanou projížďku historickým auto-
busem Tatra po technických památkách města, které proslavila
výroba klobouků. Termíny: 21. května, 16. července, 20. srpna
a 24. září, vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin. Kromě prožitku
z jízdy se blíže seznámíte s továrnami, které mají největší slávu
již za sebou, ale i s těmi, jež fungují dodnes. V expozici klobouků
Návštěvnického centra si vytvoříte originální miniklobou-
ček. Akce je součástí projektu Technotrasa - surová krása. Nutná
je rezervace: www.icnj.cz, Kristýna Juliová, 703 483 182,
e-mail: kristyna.juliova@novyjicin.cz.
Návštěvnické centrum

Zápisy do škol a Ukrajina
Zápisy žáků do základních škol proběhly 7. dubna, 2. května je

termín zápisu do mateřinek. K zápisu do základních škol přišlo 295
dětí, z toho 46 z okolních obcí. 58 dětí bude mít odloženou školní
docházku, tudíž ve školním roce 2022/2023 bude navštěvovat novo-
jičínské školy, jejichž zřizovatel je město, 237 dětí.  

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině letos přibude
termín zápisu pro ukrajinské děti, který je 8. června, a to od 8:00 do
16:00 hodin v mateřských školách a od 13:00 do 16:00 hodin
v základních školách. Děti se budou zapisovat podle místa bydliště,
tedy podle spádových obvodů škol.

K 11. dubnu se v Novém Jičíně nacházelo 48 ukrajinských dětí
od 6 do 15 let. 13 z nich už navštěvuje mateřské školy, 22 dětí je
v základních školách. Při celkovém počtu 718 dětí ve zdejších
mateřinkách a 2 341 žáků ve školách nepředstavuje začlenění
48 dětí problém. Město ukrajinským dětem hradí školné a cenu
potravin za školní obědy. Děti mohou navštěvovat kroužky Stře-
diska volného času Fokus zdarma. Knihovna nabízí kurzy výuky
češtiny pro dospělé Ukrajince. Tuto formu pomoci schválila rada
města do 30. června.

V případě zájmu o účast v kurzu češtiny je nutná rezervace:
e-mail: domitrova@mksnj.cz, 733 165 448. Další informace jsou na
webu města, v sekci Pomoc občanům Ukrajiny / Školství a volný čas. 
Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
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Je spousta z nás, kdo raději sklopí hlavu a nechá si … na hlavu
(víte, co myslím). Na druhou stranu existuje i možnost se zamyslet
a vymyslet řešení. Žijeme ve společnosti, kde by si všichni měli být
rovni a měli by respektovat pravidla hry. Pokud tomu tak není, vznikají
problémy a mnohdy zbytečně.

Přišel za mnou do bezplatné právní poradny pan Vyklácený. Půjčil
v září 2021 svému dobrému kamarádovi 20 tisíc korun, poslal mu
je na účet. Za týden mu půjčil po naléhání ještě tisíc korun. Kamarád
mu slíbil 21 tisíc vrátit do Vánoc 2021. Vše si takto dohodli telefonicky.
Uběhly Vánoce a peníze nikde, kamarád nebere telefony a na SMS
neodpovídá. Pan Vyklácený byl téměř srozuměn s tím, že již nikdy

své peníze neuvidí a navíc, že ztratil kamaráda. Já jsem sepsal před-
žalobní výzvu a doporučeně ji zaslal kamarádovi. V naší společnosti
platí totiž pravidlo, že dluhy se mají plnit. Pokud není ujednán termín
vrácení půjčky, musí se vrátit na výzvu věřitele. Na mou výzvu rea-
goval kamarád tak, že panu Vyklácenému poslal SMS s tím, že
s ním končí, že co si to dovoluje. Mně se ani neozval, na to do týdne
peníze vrátil.

Pan Vyklácený byl rád a současně prozřel v tom, jaký byl jeho
„kamarád“ kamarádem. Proto, když už někomu půjčíte, předem si
promyslete komu a jak. 
Tomáš Panáček, advokát

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Nenechat se připravit o svá práva

Kavárničky opět žily
Po období, které nepřálo společnému setkávání, se v dubnu opět

uskutečnila společenská odpoledne „Kavárničky“ určená obyvatelům
domů s byty zvláštního určení, dříve domy s pečovatelskou službou.
Setkání zpestřená hudebním doprovodem se nesla v duchu příjemné
nálady. Žáci Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně se
svými učiteli připravili pro seniory drobné občerstvení a po celé odpo-
ledne se starali, aby seniorům nic nechybělo. Když bylo zapotřebí,
ladně vypomohli i v tanečním páru. Vše probíhalo za doprovodu starosty
města Stanislava Kopeckého, který seniory přivítal a pohovořil s nimi. 

Tato akce byla realizována v rámci projektu Vitální senior 2022,
kdy se pásmem každoměsíčních akcí snažíme o opětovné zapojení
seniorů do společenského, kulturního i sportovního dění v Novém
Jičíně.
Daniela Susíková, odbor sociálních věcí

Potomek polárníka v Novém Jičíně
Všichni si jistě pamatují několikeré připomenutí osobnosti cesto-

vatele, polárníka a rodáka z našeho města Eduarda rytíře von Orel při
novojičínských městských slavnostech. Podobně tak i dalšího našeho
rodáka a jednoho z největších muzejníků 19. století Dominika Bilimka.

Jejich osobnosti jsme si nyní opět oživili, a to v souvislosti s význam-
nou návštěvou. Do Nového Jičína v březnu zavítal Orlův pravnuk
Wolfgang Ladenbauer žijící v Německu. Mimochodem se také poda-
řilo zajistit možnost českého vydání životopisu a deníků slavného
polárníka, které nyní vycházejí ve 2. vydání v italském Terstu. Sou-
běžně sem ale přicestovali i pracovníci z přírodovědecké univerzity
ve Vídni, jejíž sídlo je na Gregor-Mendel Strasse, což je symbolické
i proto, že letos oslavíme 200 let od narození rodáka z Vražného,
zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Tito odborní pra-
covníci se zabývají sbírkou našeho rodáka, geologa a mineraloga
Dominika Bilimka. Ve spolupráci s kolegy z Berlína již zpracovali na
sedm tisíc položek. Objevují se mezi nimi i materiály ze Štramberska,
třeba zkamenělina Terebratula Bilimeki.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Pu et Pu a Sextet+ v Barceloně

Uplynul týden od slavnostního koncertu Puellae et Pueri a Sextetu+
v Beskydském divadle a členové obou těles už odjížděli na cestu
do Barcelony, která by se nemohla uskutečnit bez grantové podpory
města Nový Jičín. Sbor cestoval podruhé ve své historii letecky. 

Šestidenní předvelikonoční program v Barceloně byl velmi nabitý.
Od slavné Sagrady Família přes návštěvu parku Guel, hradu Mont
Juic až po představení Mozartovy Figarovy svatby v operním domě.
Hlavním bodem programu však bylo vystoupení sboru a Sextetu+
v originálním prostředí Gaudího krypty. Koncert si nenechali ujít ze-
jména obyvatelé barcelonské čtvrti Colonia Guel, ale také další
návštěvníci tohoto významného poutního místa. Novojičínští hudeb-
níci získali vřelý potlesk publika a kryptou se nesla slova chvály
a poděkování. Členům obou těles děkujeme za skvělou reprezentaci
města. Další informace o cestě naleznete na www.puetpu.cz.
Text: Andrea Dostálová, foto: Martin Klumpler

Sběr nebezpečného odpadu
Loučka – 4. 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 až
16:30 h, u správní budovy býv. ZD 16:30–16:45 h • Kojetín – 4. května:
točna autobusu 17:00–17:30 h • Straník –11. května:nad školou 15:45
až 16:15 h, u Jednoty 16:15–16:45 h, odbočka k hřišti 16:45–17:30 h •
Bludovice – 18. 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 –
25. 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.
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Dějepisná exkurze Tyršovy

S příchodem jara se konečně uskutečnila dlouho odkládaná děje-
pisná exkurze do našeho hlavního města. Brzké vstávání a sraz již
ve 4:45 hodin zvládli všichni účastníci z 9. C ze Základní školy Tyršova
bez problémů. Prvním silným zážitkem byla pro mnoho děvčat
a chlapců cesta vlakem. Necelá polovina z nich navštívila Prahu
poprvé, proto jsme se snažili vidět co nejvíce a ušli jsme tak 18 kilo-
metrů. Průvodci po centru (Václavské a Staroměstské náměstí, Karo-
linum, Karlův most, Kampa, Pražský hrad…) byli sami žáci, kteří si
dopředu v rámci projektů připravili povídání o jednotlivých budovách
a lokalitách. Za připravenost, zájem i projev jim přináleží veliká
pochvala.

Celodenní exkurze byla náročná. Spousta zážitků a vzpomínek
nám ale zůstane napořád.
Eva Červenková, Rudolf Balon

Den otevřených dveří na Dlouhé
Po dlouhé pauze způsobené koronavirovou epidemií jsme přivítali

na Základní škole Jubilejní, a to na obou pracovištích Dlouhá i Jubi-
lejní, rodiče, jejich budoucí prvňáčky, ale i širší veřejnost u příležitosti
Dne otevřených dveří. Návštěvníci mohli nahlédnout do prostor
budov, zejména pak do nově zrekonstruovaných učeben výpočetní
techniky, odborné učebny žákovských dílen a cvičné kuchyně. Děti
při putování školními chodbami plnily úkoly, které hravou formou
„prověřovaly“ jejich psychickou a fyzickou způsobilost k zahájení
povinné školní docházky. Ve třídách byly připraveny aktivity jako
deskové hry, práce s interaktivní tabulí, zkouška laterality a spousta
dalších. Věříme, že všichni byli spokojeni a že se s předškoláčky,
kteří nás navštívili, setkáme v září v našich lavicích.
Miroslava Borošová, Gabriela Šustalová

Deváťáci z Tyršovy školy na Karlově mostě. Foto: archiv školy

Život v pohybu 

Život v pohybu, tak byl nazván projektový den, který připravila
Základní škola Komenského 68 pro žáky 4. a 5. tříd ze základních
škol Rybí, Bernartice nad Odrou, Životice u Nového Jičína a Libhošť.
Žáky čekaly tyto zajímavé programy: Kost po kosti, Já, robot, Labyrint
látek, a to v odborných učebnách, které škola v posledních letech
modernizovala z fondů Evropské unie a za přispění zřizovatele města
Nový Jičín.  Spolupráce se školami z okolních obcí se uskutečňuje
v rámci projektu „Modernizací výuky k rozvoji přírodovědné gramot-
nosti“. Ta nemohla být po dva školní roky realizována z důvodů
protiepidemiologických opatření. Letos konečně mohli pozvaní žáci
zažít výuku v moderních učebnách a v prostředí školy, kterou si
mnozí volí pro své vzdělávání na druhém stupni. 
Pavla Stanislavová 

Talentovaný výtvarník
Základní škola Komenského 66 se

zapojila do mezinárodní výtvarné sou-
těže organizované jazykovým gym-
náziem Pavla Tigrida v Ostravě,
Velvyslanectvím Francie v České
republice a Francouzským institutem
v Praze.  Čtvrtý ročník soutěže byl
věnován impresionismu, 150. výročí
vzniku obrazu Impression – Vychá-
zející slunce,  jehož autorem je Claude
Monet. 

Letošní ročník soutěže na téma
„Krása okamžiku“ napočítal 1 300
účastníků ze 47 škol. Výtvarná díla
posuzovala odborná porota akade-
mických výtvarníků, která ocenila cel-
kem 18 prací. Vysoká výtvarná úroveň

a velká účast nebyly pro výtvarníky naší školy překážkou. Při své
premiéře v této celosvětové soutěži jsme zásluhou talentovaného
žáka Františka Machetanze (14 let) získali krásné 3. místo. Galerie
oceněných prací je na www.jazgym.cz.
Jana Tošovská

V rámci projektu si školáci sestavili svého „kostlivce“. 
Foto: Pavla Stanislavová

Orlíci udělali svět krásnější

Mateřská škola Loučka se 6. dubna zúčastnila celorepubliko-
vého projektu „Uklízíme Česko“. Vybrali jsme lokalitu okolo hradu
Starého Jičína a společnými silami vyčistili větší část cesty. Poda-
řilo se nám nasbírat celkem čtyři pytle odpadků, mezi kterými
byly i netradiční předměty, jako například plechový lavor a kabe-
lová izolace. Počasí se báječně vydařilo a děti s radostí přidaly
ruku k dílu. Těšíme se na další podobné akce.
Text: Renáta Matýsková, foto: Sabina Palacká

Obraz Františka Machetanze „Sví-
tání“. Foto: Jana Tošovská 
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Mendelova škola ve Španělsku
V rámci projektu Učíme se demokracii a aktivní občanství vyces-

tovali ve dnech 2. až 9. dubna čtyři studenti 3. ročníku oboru veřej-
nosprávní činnost Mendelovy střední školy do španělské Murcie.
Na místě spolupracovali s místními vrstevníky a studenty z Norska
a Estonska. Hlavním tématem byla rovnoprávnost žen ve sportu,
politice, vzdělání a zaměstnání. Účastníci na závěr workshopu pre-
zentovali svá zjištění v angličtině.

Kromě práce v mezinárodních skupinách si studenti prohlédli
místní pamětihodnosti i nedaleké historické město Cartagena s řím-
ským divadlem a nejstarší motorizovanou ponorkou. Naučili se zákla-
dy salsy, vyzkoušeli místní gastronomii a měli příležitost zhlédnout
tradiční předvelikonoční procesí. Přínosná byla i neformální komu-
nikace se studenty z jiných kulturních prostředí. Projekt byl financován
programem EU Erasmus+.
Petr Brandejs 

Pomáhali uklidit Lamberk

Mateřská škola Trojlístek se zapojila do projektu „Uklízíme Čes-
ko“. Naši předškoláci z Máchovy ulice byli vybaveni ochrannými
pomůckami, transparenty, barevnými pytli s visačkou a dobrou
náladou. Trasa vedla směrem na Lamberk, kde ve finále čistili
okolí fotbalového hřiště. Množství sebraného odpadu a pozitivní
reakce dětí svědčí o vydařenosti akce a jejím přínosu v oblasti
ekologického vzdělávání a všeobecné osvěty likvidace a třídění
odpadu.
Text a foto: Pavla Holáňová

Speciální škola ve světě poznání
Kdo by nechtěl poznávat svět hrou? Každý z nás si v životě

rád hraje a poznává něco nového. Výjimkou nejsou ani žáci z novo-
jičínské základní školy speciální Komenského 64, kteří jeli poznávat
svět hrou do Vrtule ve Valašském Meziříčí.

Třípatrový dům
nabídl dětem
spoustu zábavy
v podobě optic-
kých klamů a iluzí.
S baterkou v ruce
mohly prozkou-
mat zákoutí
Krtkova bludiště,
stavět město či
hrad z kostek,
vyzkoušet si svou
hbitost u postře-
hových her nebo
třeba poznat

Evropu křížem krážem pomocí interaktivní výstavy. Ani dvě hodiny
strávené v tomto „světě“ zábavy nestačily k tomu, aby děti pro-
zkoumaly a vyzkoušely vše, co Vrtule nabízí. Rozhodně však
umožnily, aby si užily spoustu legrace a společných zážitků. 
Text a foto: Tereza Adamcová

Není tomu tak dávno, přesně na den pět let, kdy Ondrášek, novo-
jičínský pěvecký sbor základní umělecké školy a jeho přípravná
oddělení velkoryse a důstojně slavil velké jubileum padesátých naro-
zenin. Letos 18. a 19. března, o pět let starší, uchvátil, tentokrát ve
dvou dnech, své publikum při koncertech k pětapadesátinám.

Bravurní, pěvecky precizní vystoupení všech přípravných oddělení,
koncertního, komorního i jubilejního sboru, slavnostní radostná nála-
da, ocenění osobnostem, se sbory úzce spolupracujícími, vzpomínka
na zakladatele sboru Václava Ptáčka. Hrášci, Rarášci, Kulihrášci,
koncertní Ondrášek, Komorní sbor, sbor jubilejní, sestavený z býva-
lých členů, ti všichni zpívali nadšeně, užívali si sváteční narozeninovou
atmosféru, předávali krásu vokálního umění nám posluchačům v sále
Beskydského divadla. Jedno, zda to byli rodičové, babičky či jiní
příbuzní dětí sboru, anebo novojičínské publikum, hrdé na své rodinné
stříbro na jevišti, všichni jsme ocenili báječné výkony.

Nezněla složitá polyfonie, ale veškeré skladby, ve velké míře úpravy
lidových písní, zazpívané tak, jak to Ondrášci umějí od srdce k srdci,
uchvátily, přesvědčily, podaly důkaz, že předchozí dva roky sbory
přežily a rozdávají dál radost nám všem. Ne, nebyly to koncerty sou-
těžních těžkých skladeb, byly to koncerty vpravdě narozeninové,

hravé, kde si zpěváčci i posluchači navzájem užívali krásu nejdoko-
nalejšího hudebního nástroje, totiž lidského hlasu. Mnohé nás velmi
potěšilo, když místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka sborům
blahopřál a zdůraznil, jak je město hrdé na Ondrášky a bude i nadále
podporovat jejich uměleckou činnost. Vždyť právě díky Ondrášku je
Nový Jičín známý v mnoha zemích Evropy a celého světa.

Ano, byl to velký umělecký zážitek, byl to svátek hudby. Poděkování
patří především současnému uměleckému vedoucímu Josefu Zajíč-
kovi, mimochodem jen o pět let staršímu než jeho sbory, a sbormi-
stryni Žanetě Bezděkové. Ocenili jsme výkony doprovázejících
klavíristů Marie Válkové, Dušana Bruse, Tomáše Vrány, hoboj Aleny
Jestřebské, flétnu Pavly Sungové a cimbál Marka Čípa. Líbilo se
nám bezprostřední, vtipné a výstižné průvodní slovo novojičínského
rodáka Davida Stančíka.

Ať tedy Ondrášek se svým charismatickým dirigentem dále rozdává
lásku k hudbě a zpěvu po celém světě, rozvíjí duchovní kulturu
a krásu vokálního umění. Nechť v dalších letech fenomén Ondrášku
slavně plápolá se jménem Nový Jičín po všech světadílech a roz-
veseluje i těší všechny lidi dobré vůle.
Karel Chobot

Ondrášek jubilující

Týden naruby na Educe
Druhý březnový týden se na Educe – Střední odborné škole usku-

tečnil Týden naruby. S tímto nápadem přišli žáci třetího ročníku oboru
Cestovní ruch, kteří celou akci zorganizovali. Pondělí bylo věnováno
podpoře Ukrajiny a zároveň oslavě 30. výročí založení školy. Jelikož
logo naší školy koresponduje barevně s vlajkou Ukrajiny, oblékli
jsme se do žlutomodrých barev. V úterý, v rámci návštěvy divadelního
představení Lakomec, jsme měli „Gala den“, kdy i ti, kteří nešli do
divadla, přišli ve společenských šatech. Středeční „Den bez batohů“
byl vůbec ten nejlepší. Žáci byli originální a velice vtipní. Batohy
vyměnili za nákupní vozíky, pytle, květináče, ploutve, síťky na ryby,
a dokonce za věšák na prádlo. Čtvrtek byl dán „na pohodu“. Učilo
se v pyžamech, veselých ponožkách a s plyšáky. V pátek jsme
v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ uklidili areál a okolí
školy. Na závěr proběhlo vyhlášení nejlepší a nejoriginálnější třídy. 
Šárka Nedělová, zástupkyně ředitele školy
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Historie Nového Jičína byla již od středověku propojena s určitými
nacionalistickými tendencemi. Spory mezi česky a německy mluvícím
obyvatelstvem byly prolínány i s židovskou a uherskou komunitou.
Bohužel nacionalismus, který byl vždy záminkou kproblémům a rovněž
válkám, se projevoval adodnes projevuje ve sportovním odvětví. Nejinak
tomu bylo u turnerského spolku (německy Turnverein), který byl tělo-
cvičným hnutím působícím rovněž vnašem městě. Bylo to velmi význam-
né seskupení, které mělo později v české záležitosti podobné zájmy
jako Sokol a jednotlivá sportovní družstva.

Turnerské hnutí
Turnerské hnutí bylo založeno Friedrichem Ludwigem Jahnem, vBer-

líně vznikla roku 1811 první tělocvična se základními prvky, kterými byla
bradla a hrazda. Hnutí se ve druhé polovině 19. století rozšířilo také na
území Koruny české. Roku 1861 byla založena první německá tělocvičná
jednota nazvaná Prager Männer Turnverein. Turnerské hnutí zatěžovaly
v průběhu jeho existence spory o cvičební metodiku, samotné poslání
organizace azejména členství Židů. Včeských zemích se turneři seskupili
v zásadě do čtyř základních odnoží: dělnické turnerské spolky, spolky
křesťansko-sociální, spolky bez ohledu na rasu ana politické přesvědčení
a spolky čistě německé.

Vznik turnerského spolku
Nejstarší turnerský spolek na Novojičínsku vznikl vpadesátých letech

19. století ve Fulneku pod taktovkou Franze Müllera. Nový Jičín si musel
pár let počkat a teprve 28. července roku 1862 vznikl zdejší turnerský
spolek. Jeho zakladateli byli adjunkt daňového úřadu Wilhelm Gromann,
soukenický podnikatel Rainer Hosch aAdam Tirek. Celkem při založení
spolku bylo přihlášeno 46 členů. O rok později byla pořízena skupinová
fotografie členů turnerského spolku v Novém Jičíně, kde naleznete
osobnosti, jako byli kloboučničtí podnikatelé August a Johann Hücke-
lové, obchodník Kaspar Robitschek, učitel avýznamný ornitolog Josef
Tálský a textilní podnikatel Max Preisenhammer. Všechna jména jsou
velmi významná pro historii našeho města ve druhé polovině 19. století.
Cvičiště se průběžně měnily, vlastní malou tělocvičnu si zřídili dokonce
Hückelové ve vile Augusta Hückela. Jedno z míst, kde turneři působili,
byla tělocvična na Tyršově ulici vareálu dnešní Mendelovy střední školy.

V roce 1884 byla uspořádána IV. moravsko-slezská župní sportovní
slavnost organizovaná turnerským spolkem v Novém Jičíně.

Období rozkvětu
Vtémže roce 1884 obdržel turnerský spolek nový prapor, jehož kmo-

trou se stala Rosa Czeiczner. Problémem spolku byl stále prostor na
cvičení. V 80. letech se uvažovalo o výstavbě nové budovy na dnešní
Divadelní ulici, která by byla protějškem Německého spolkového domu.
Nakonec byla pro cvičební účely vybrána plocha na západním předměstí
města, kde byl vystavěn objekt pro potřeby cvičenců a také venkovní
plocha. K roku 1903 byl předsedou turnerského spolku Wilhelm Freisler
amezi členy se řadil rovněž významný novojičínský děkan a farář Johann
Parsch. Bohužel nástup Adolfa Hitlera k moci změnil celkové zájmy
turnerského spolku a ve svých aktivitách se začal orientovat na branná
cvičení, noční pochody a tak dále. Původní podstata vzniku „Mens
sana in corpore sano“ neboli „Ve zdravém těle zdravý duch“ přerostla
opět vnacionalistické tendence souběžně se změnou názvu zastřešující
organizace Sudetendeutscher Turnverein. Ve svých aktivitách se turneři
spojovali rovněž s Henleinovou stranou SdP. Turnerské hnutí skončilo
vNovém Jičíně skoncem války, převážně německá jazyková tělocvičná
společnost již nebyla ze strany Československé republiky tolerována.
Přesto však jsou turneři dodnes velmi významným spolkovým tělesem,
které prakticky započalo historii sportu v Novém Jičíně.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

160 let turnerského spolku v Novém Jičíně

Skupinová fotografie nejstarších členů turnerského spolku z roku 1863. 
Foto: Muzeum Novojičínska

Spolkový znak turnerů v Novém Jičíně. Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Turnerský stadion v Novém Jičíně z kroniky města, třicátá léta 20. století.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Nákres turnerského stadionu v Novém Jičíně. 
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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Zasloužilý gymnaziální učitel, představitel české menšiny v Novém
Jičíně, vlastivědný pracovník, entomolog a účastník protinacistického
odboje – tím vším (a nejen) stihl být za svého života František Gregor.
Jeho jméno můžeme najít na pamětních deskách a pomnících v rod-
ném Ubušíně i Brně. V našem městě byla na jeho počest přejme-
nována ulice, na které bydlel (do té doby Eichdendorffova). Jeho
osoba je zmíněna také na pamětní tabuli obětí druhé světové války,
která je umístěna v prvním patře novojičínského gymnázia. V tomto
článku si jeho významnou osobnost, která v polovině března 2022
rozšířila řady čestných občanů města Nového Jičína, představíme
blíže. 

František Gregor se narodil 21. února 1896 v Ubušíně, dnešní
součásti městyse Jimramov na Českomoravské vysočině. Své
jméno získal po otci, majiteli gruntu a starostovi obce. Mladý Fran-
tišek vychodil měšťanku v Bystrém a v roce 1914 úspěšně odma-
turoval na reálce v Novém Městě na Moravě. Jeho dráha za
vzděláním pokračovala i nadále, když se přihlásil ke studiu příro-
dopisu a zeměpisu na české univerzitě v Praze. Do studentských
let mu však výrazně zasáhla první světová válka, a podobně jako
množství dalších jeho vrstevníků, musel i Gregor nastoupit vojen-
skou službu. Ta ho zavedla na fronty do Ruska a Itálie. Po skončení
války pokračoval ve studiích, osud mu však kladl překážky i nadále.
Smrt jeho otce zapříčinila, že už po absolvování první státní zkoušky
musel nastoupit do zaměstnání jako suplující profesor na jedné
z pražských reálek.

Tvořivá novojičínská léta
Roku 1921 došlo pro menši-

nové české obyvatelstvo Nové-
ho Jičína k mimořádné události
– otevřeno bylo České státní
reformní reálné gymnázium.
A František Gregor, který byl
v tomto roce do Nového Jičína
přeložen, stál jako jeden
z prvních profesorů u jeho zro-
du. Zde vyučoval až do polo-
viny třicátých let, s výjimkou
období 1924 až 1926, kdy
vypomáhal se zřízením české
pobočky na ruském reálném
gymnáziu v Mukačevu na Pod-
karpatské Rusi. Během půso-
bení v našem městě se poznal
s učitelkou Marii Pokornou,
kterou si vzal za ženu, a své

dětství zde strávili dva jejich synové Miroslav a František.
Život Františka Gregora však nebyla jen škola a rodina. Mimořádně

aktivně se ve volném čase zapojoval i do politického a kulturního

dění ve městě. Byl zapáleným vlastencem, snažícím se sjednotit
českou menšinu v Novém Jičíně, a jako funkcionář Československé
strany národně socialistické byl několik let členem městského zastu-
pitelstva i rady. Pracoval ve vedení novojičínského Sokola, kde mimo
jiné zastával funkci vzdělavatele a člena župního výboru. Výraznou
stopu zanechal také v představenstvu evangelické církve a v řadě
dalších spolků, v nichž působil. Mimořádným úspěchem bylo sdru-
žení skupiny vlastivědných pracovníků, se kterými založil osvětový
časopis Kravařsko, vycházející v letech 1932 až 1938. Gregor byl
redaktorem časopisu a sám do něho přispíval články o historii města
a okresu.

V moravské metropoli
Spolupráce při vydávání Kravařska jej s Novým Jičínem spojovala

i po roce 1935, kdy se Gregor odstěhoval do Brna. Nastoupil na uči-
telské místo na II. státní reálce na Křenové ulici, později přejmenované
na IV. státní reálné gymnázium. Velké město, ve kterém měly sídlo
univerzity i další vědecké ústavy a zájmové spolky, mu skýtalo také
více možností k prohlubování jeho největšího odborného zájmu –
entomologii.

František Gregor věnoval stovky hodin svého života studiu bla-
nokřídlého hmyzu, hlavně pilatek a lumků, vypracoval se dokonce
v mezinárodně uznávaného znalce. Účastnil se sběratelských
výprav doma i v zahraničí, rovněž na Novojičínsku a v oblasti
povodí Odry, přičemž shromáždil rozsáhlou kolekci hmyzu. Jeho
odborný zájem o entomologii dopomohl k vytvoření unikátního
souboru, který je dnes součástí přírodovědných sbírek Národního
muzea v Praze. Gregor je autorem tří desítek odborných entomo-
logických článků, spoluzakládal a redigoval odborný časopis Ento-
mologické listy, a byl rovněž členem Moravské přírodovědecké
společnosti.

Tragický konec činorodé osobnosti 
Profesorské a vědecké působení Františka Gregora bylo násilně

přerušeno zatčením gestapem v listopadu 1941. Po vzniku protek-
torátu Čechy a Morava se Gregor jako český vlastenec zapojil do
protinacistického odboje v rámci organizace Obrana národa (skupina
Brno-západ). Za svou odbojovou činnost byl nejprve vězněn
v nechvalně známých Kounicových kolejích v Brně a následně v kon-
centračním táboře Mauthausen. Před osmdesáti lety, dne 25. května
1942, tam na následky nelidských podmínek a trýznění nakonec
zahynul.

Vrchol uctění jeho zásluh pro Nový Jičín představuje především
už zmíněné jmenování čestným občanem města.
Martin Vitko, Státní okresní archiv Nový Jičín

František Gregor, nový čestný občan města

Profesorský sbor gymnázia v Novém Jičíně ve školním roce 1927–1928.
František Gregor stojí třetí zprava. Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Natáčení zvuků hmyzu k rozhlasovým přednáškám Františka Gregora. 
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

František Gregor z doby začátku půso-
bení v Novém Jičíně. 

Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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■ PŘÍŠERÁKOVI 2 • neděle 1. 5. / pátek 27. 5. v 16:30 h • Zachránili
jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní zásobu
štěstí? Chyba! • Německo, Velká Británie, animovaný, rodinný, dob-
rodružný, 103 min.
■ VYŠEHRAD: FYLM • neděle 1. 5. / sobota 21. 5. v 19:00 h • Od
chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano,
bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný
gól), uběhl více než rok • Česko, komedie, sportovní, 103 min., nepří-
stupné do 15 let
■ POSLEDNÍ ZÁVOD • pondělí 2. 5. v 19:00 h • Drama vypráví příběh
Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou
během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš a z jejich příběhu
se stala legenda • Česko, drama, 95 min., nevhodné do 12 let
■ ZTRACENÉ MĚSTO • úterý 3. 5. v 19:00 h • Slavná spisovatelka
dobrodružných románů pro ženy se ocitne v situaci, která jako by
vypadla z některé její knížky. Ve spáru únosců a uprostřed divoké
džungle. Chybí jen pravý hrdina, který by ji zachránil • USA, dobro-
družný, komedie, 112 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ ZNÁMÍ NEZNÁMÍ • středa 4. 5. v 19:00 h • Komedie o tom, že
i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí,
když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet
všechny zprávy a hovory ze svých mobilů • Česko, Slovensko,
95 min., nevhodné do 12 let

■ DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ • čtvrtek
5. 5. v 19:00 h – titulky, sobota 7. 5. / pondělí 9. 5. / středa 11. 5. /
pátek 20. 5. v 19:00 h - dabing • USA, akční, dobrodružný, myste-
riózní, 127 min., nevhodné do 12 let
■ ZLOUNI • pátek 6. 5. / neděle 22. 5. / sobota 28. 5. v 16:30 h •
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý
svět za padouchy • USA, animovaný, komedie, 100 min.
■ LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ • pátek 6. 5. / středa 18. 5. v 19:00 h •
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pán-
ské jízdě předešlé noci je nezvěstný ženich. V patách má neurotickou
matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémského otce • Česko, Slo-
vensko, komedie, 90 min., nevhodné do 12 let
■ FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ • sobota
7. 5. / neděle 15. 5. v 16:00 h • USA, rodinný, fantasy, dobrodružný,
143 min.
■ JEŽEK SONIC 2 • neděle 8. 5. / pátek 20. 5. v 16:00 h • USA,
komedie, 122 min.
■ PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 • neděle 8. 5. v 19:00 • Volné pokračování
úspěšné komedie • Česko, 95 min.
■ 107 MATEK úterý 10. 5. v 19:00 h • Jaké je to přivést na svět dítě
tam, kde svoboda končí vězeňským dvorem? Film Petera Kerekese
je neotřelým pohledem na téma mateřství
■ BETLÉMSKÉ SVĚTLO • středa 11. 5. v 13:00 h • Stárnoucímu
spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív.
Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají
na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději • Česko,
komedie, 99 min.
■ KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU – NEJEN PRO NAŠE
PAMĚTNÍKY • čtvrtek 12. 5. v 18:00 h • více info v programu měst-
ského kulturního střediska
■ UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK • pátek 13. 5. / sobota 21. 5. /
neděle 29. 5. v 16:30 h • Mladý Chicky je tak trochu neobyčejný.
Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc • Belgie, Francie, animovaný,
komedie, rodinný, 95 min.
■ ŽENY A ŽIVOT • pátek 13. 5. / pondělí 16. 5. v 19:00 h • Eliška
Králová je hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré lokty,
ve vztahu jí přebývá slepá víra • Česko, komedie, romantický,
87 min.

■ VINNETOU • sobota 14. 5. v 20:30 h • Promítání filmu se usku-
teční pod širým nebem v zahradách Hückelových vil • Německo,
Jugoslávie, Itálie, 97 min.

■ FILM ROKU • neděle 15. 5. / středa 25. 5. v 19:00 h • Penélope
Cruz jako slavná a excentrická režisérka dostala za úkol natočit ten
zaručeně nejlepší film všech dob • Španělsko, komedie, drama,
114 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ ŽHÁŘKA • úterý 17. 5. v 19:00 h • Filmová adaptace knihy horo-
rového klasika Stephena Kinga • USA, thriller, 94 min., titulky, nepřís-
tupné do 15 let
■ CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI? • čtvrtek 19. 5. / neděle
22. 5. v 19:00 h • Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně
je s jejich rozvětvenou rodinou čekají zcela nové problémy • Francie,
Belgie, komedie, 98 min., nevhodné do 12 let
■ PROMLČENO • pondělí 23. 5. v 19:00 h • Radek se po dvaceti
letech vrací na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou
ženu a jednou pro vždy se vyrovnal se svou minulostí • Česko, thriller,
kriminální, 95 min., nevhodné do 12 let
■ PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE • úterý 24. 5.
v 19:00 h • Velkolepý koncert Pražského výběru ukáže vystoupení
kapely v O2 Areně 2016 • 95 min.
■ POSLEDNÍ ZÁVOD • středa 25. 5. v 13:00 h • Drama vypráví
příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu s Václavem
Vrbatou během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš • Česko,
drama, 95 min., nevhodné do 12 let
■ TOP GUN: MAVERICK • čtvrtek 26. 5. v 19:00 h – titulky, sobota
28. 5. / pondělí 30. 5. v 19:00 h - dabing • Jeden z nejlepších pilotů
na světě se vrací do akce • USA, akční, drama, 131 min., nevhodné
do 12 let

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

■ 3. 5. v 19:00 h • Dermot Canavan: TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
• Hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění
• Režie: Martin Vokoun, Adéla Šotolová • Hrají: Iva Pazderková,
Martina Randová • Agentura ADF Praha • Předplatné sk. P
■ 11. 5. v 19:00 h • Petr Kolečko: KLEOPATRA • Kleopatra a její
tři osudoví muži • Režie: Ondřej Pavelka • Hrají: Jitka Čvančarová
a Michal Malátný • Sedmá divadelní Praha
■ 14. 5. v 20:00 h • LiStOVáNí.cz • A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ?
(Holy Bourneová) • Jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat
pozadu • Účinkují: Petra Bučková a Denisa Pfauserová • Malý sál
■ 15. 5. v 16:00 h • Justyna Bednarek, Hana Volkmerová: NEUVĚ-
ŘITELNÁ CESTA LEVÉ PONOŽKY • Stalo se vám někdy, že se
vám ztratila jedna ponožka? Kam ty ponožky mizí? A proč? • Scéna
Bajka Český Těšín • Předplatné sk. Rolnička • Malý sál
■ 16. 5. v 18:00 h • Eric Assous: HORSKÁ DRÁHA • Když si starší
lev salonů přivede do luxusního pařížského bytu mladší atraktivní
dámu, je jasné, že nikoho nečeká nudný večer • Režie: Petr Halber-
stadt • Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná / Jitka Ježková • Divadlo
Bolka Polívky Brno • Předplatné sk. S
■ 19. 5. v 17:00 h • KRASOSNĚNÍ • Akademie ZŠ Jubilejní Nový Jičín
■ 19. 5. v 19:00 h • JAN ADAMUS – hoboj & IRENA CHŘIBKOVÁ
– varhany • skladby autorů: G. Ph.Telemann, A. Corelli, R. Schumann,
W. A. Mozart, J. S. Bach a dalších • Praha • Kruh přátel hudby •
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
■ 22. 5. v 16:00 h • ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU A ZVÍŘÁTKY
• Míša Růžičková se svojí show pro nejmenší diváky
■ 24. 5. v 18:00 h • Ľubomír Feldek: UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ!
(s hudbou Florimonda Hervé) • Komorní adaptace slavné Hervého
operety Mamzelle Nitouche • Režie: Peter Oravec • Hrají a zpívají:
Lumíra Přichystalová, Petr Vršek, Jaroslava Kretschmerová a další •
Studio Ypsilon Praha • Předplatné sk. S • (náhradní termín z 19. 1.) 
■ 26. 5. v 19:00 h • Marc Camoletti: ANNA V RINGU • Svérázná
služebná Anna zachraňuje manželství svých záletných pánů • Režie:
Viktor Dudák • Hrají: Divadlo Bez portfeje Nový Jičín • Malý sál
■ 27. 5. v 17:00 h • AKADEMIE SVČ Fokus 
■ 31. 5. v 17:00 h • ABSOLVENTSKÝ KONCERT hudebního oboru
ZUŠ Nový Jičín • Malý sál
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Návštěvnické centrum
tel.: 556 711 888, 735 704 070, e-mail:
icentrum@novyjicin.cz, weby:www.mestoklobouku.cz,
www.icnj.cz, www.pivobraninj.cz, facebook:www.face-
book.com/mestoklobouku, instagram:www.insta-
gram.com/navstevnickecentrum 

■ Tanec Fokus • 7. 5. • basketbalová hala
• Přehlídka amatérských tanečních skupin. Informace  – e-mail:
gebauerova@fokusnj.cz, tel.: 737 271 483
■ HEPA BladeNights Nový Jičín • 20. 5. • horní parkoviště u zimního
stadionu • první letošní hromadná jízda in-line bruslařů ulicemi města,
sraz ve 20:00 h
■ Akademie 2022 • 27. 5. v 17:00 h • Beskydské divadlo • Přehlídka
zájmových kroužků SVČ Fokus • Předprodej v SVČ Fokus
■ STREETBALL 2022 • 28. 5. • Masarykovo náměstí • od 9:00 h,
za nepřízně počasí se bude konat na zimním stadionu
■ Novojičínská kláda • 28. 5. od 10:00 h • areál Hotelu Salaš • ve
spolupráci s Atletickým oddílem TJ Nový Jičín • soutěž v hodu klády
do dálky • od 10:00 do 17:00 h Velký dětský den
■ Keramika pro veřejnost • každý čtvrtek a pátek, 14:00–18:00 h 
■ Páteční Deskohraní • každý pátek, 15:30–21:00 h

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

Výstavy:
■ do 31. května • expozice klobouků Návštěvnického centra
„KAREL KRYL A NOVÝ JIČÍN“ • výstava z rodinných fondů a sbírek
Muzea Novojičínska
■ do 31. května • galerie Návštěvnického centra • výstava fotografií
ze života Karla Kryla 
■ do 31. května • vestibul radnice „KAREL KRYL – DOTEKY ŽIVO-
TA“ • výstava amatérských fotografií a článků z tisku 

Novojičínský jarmark
Novojičínský jarmark, tentokrát Květinový, proběhne v pátek
13. května od 8:00 do 17:00 h na Masarykově náměstí. Návštěv-
níkům nabídne hlavně květiny hrnkové a řezané, sadbu květin,
zeleniny a osiva, květinové dekorace, skalničky a proutěné zboží.
Těšit se můžete také na sýry a mléčné výrobky, masné, pekařské
a cukrářské produkty a další sortiment, převážně z produkce
regionálních dodavatelů.

První MiniMarket
Navštivte první Novojičínský MiniMarket v pátek 3. června
v domě na ulici 28. října 48/6 (bývalá prodejna textilu) od 9:00 do
18:00 hodin. V nabídce najdete produkty regionálních výrobců.

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

■ 31. 5. 17:00 h • Absolventský koncert žáků hudebního oboru
• Beskydské divadlo

■ do 31. 5. • Městská knihovna • Momentky s Cikne Čhave –
výstava fotografií romského pěveckého a tanečního souboru z Nové-
ho Jičína
■ 2. 5.– 30. 6. • Městská knihovna • Éterické pohlazení - výstava
• Reprodukce obrazů výtvarnice Miriam Kocurkové – Rochové
■ 3. 5. • 16:30 h • Městská knihovna, T-klub • Fake news - před-
náška vzdělávacího spolku Zvol si info
■ 3.–27. 5. • Výstavní síň „Stará pošta“ • Všichni máme své
démony – výstava obrazů Elen Suchomelové
■ 6. 5. • 20:00 h • Klub Galerka • Jalůvka & Ševeček II. – kytara &
cajon • Dvojice Jakub Jalůvka (Once’s, Moiety) - kytary a Adrian
Ševeček (České srdce, Věra Martinová) – cajon • Předprodej do 5. 5.
za 100 Kč 
■ 7. 5. • 20:00 h • Klub Galerka • Jazz klub & Matt Woosey Band
(UK) • Kytarový mág Matt hraje blues, folk a rock • Sestava: Tomáš
Frolík – kytara, Johny Judl – baskytara, Míša Nosek – bicí • Předprodej
do 6. 5. za 130 Kč
■ 10. 5. • 16:30 h • Městská knihovna, T-klub • Taneční soutěž vJust
Dance - videoherní taneční série, pro věkovou kategorii 11–15 let

■ 12. 5. • 18:00 h • Kino Květen • Koncert vbarvách SeMaForu –
nejen pro pamětníky • Zpěváci aherci Petr Macháček aEliška Hurá-
bová přichází s největšími hity divadla SeMaFor, z pera Suchého
a Šlitra • Posluchači se mohou těšit na hity jako Tereza, Kolena,
Tak abyste to věděla, Nevyplacený blues, V opeře, Pramínek vlasů
a mnoho dalších. Doprovodná kapela: Swing trio - Jakub Přibyl
(klavír), Petr Macháček  - zpěv, Eliška Hurábová – zpěv •Předprodej
do 11. 5. za 80 Kč

■ 13. 5. - 24. 6. • Coffeemusicbar • Kresbou všemi směry III. -
výstava kreseb absolventů výtvarného kurzu městského kulturního
střediska • Vernisáž: čtvrtek 12. 5. v 17:00 h

■ 14. 5. • 14:00 h • Hückelovy vily, zahrada • Kouzelný den
v Hückelových vilách v duchu Karla Maye • Komentované pro-
hlídky jedné z vil, výstava, workshopy, projekce filmu, koncerty:
René Matlášek & Vít Štaigl, Petr Bende trio, Chasing Eagles –
Marco Campos, Honza Kalnik, Jakub Stolar • vstup zdarma

■ 24. 5. • 18:00 h • Městská knihovna • Beseda s Romanou Lís-
kovcovou - příběh nevidomé květinářky, která z důvodu cukrovky
přišla téměř ze dne na den o zrak
■ 27. 5. • 18:00–22:00 h • Městská knihovna • Mendelovská
muzejní noc - knihovna se připojí k festivalu muzejních nocí. Nabídne
večerní prohlídky a v rámci 200. výročí narození Gregora Johanna
Mendela doprovodný program k osobnosti zakladatele genetiky •
vstup zdarma

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

■ TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT • pátek 27. 5. / neděle 29. 5.
/ úterý 31. 5. v 19:00 h • Populární komediální skupina Tři tygři se
vydává dobýt plátna kin • Česko, komedie, akční, 110 min., nevhodné
do 12 let
Legenda:
■ Běžné představení ■ Dětské představení
■ Filmový klub ■ Bio senior ■ Živé představení

■ ZÁMEK KUNÍN • 1. 5. – 30. 9. • otevřeno od
ÚT do NE od 9:00 do 17:00 h

FASCINACE MENDELEM:
■ 18. 5. v 16:30 h • Jiří Sekerák, ředitel Mendeliana, Brno • přednášku
patrně našeho největšího odborníka na J. G. Mendela doprovodí
ukázky z dokumentárního filmu, na kterém se podílel • Trámový sál

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

■ 19. 5. v 17:00 h • vernisáž komiksové výstavy o J. G. Mendelovi
kreslířky a animátorky Venduly Chalánkové • promítání krátkého filmu
Animák Mendel, přednáška Jaroslava Rožnovského, klimatologa ameteo-
rologa, který představí Mendela jako meteorologa  • Trámový sál
■ 27. 5. od 17:00 do 22:00h • Mendelovská muzejní a galerijní
noc • II. nádvoří Žerotínského zámku • součástí budou další
zpřístupněné objekty ve městě: Návštěvnické centrum, knihovna,
bašta a další. Všechny propojí detektivní hra s překvapivými zjištěními
o J. G. Mendelovi • Žerotínský zámek: přednášky, hudební a taneční
vystoupení, prohlídky expozic a výstav
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Pozvánky

Pohádkový les s Mozaikou
Do Pohádkového lesa s Mozaikou, ve kterém se na děti těší se

zábavnými i dobrodružnými stanovišti krásné pohádkové bytosti, se
můžete vypravit v sobotu 21. května. Start a cíl lesní trasy sjízdné i pro
kočárky bude v amfiteátru na Skalkách. Výdej hracích karet proběhne
od 13:00 do 16:00 hodin, akce potrvá do 18:00 hodin. V cíli bude pro
děti připravena sladká odměna a také skákací hrady, nafukovací sklu-
zavka, malování na obličej, tvarování balonků, jízda na ponících, kuli-
nářský workshop, divadelní vystoupení či představení kouzelnice
Radany. Akce proběhne za každého počasí. Občerstvení zajištěno.
Více na facebooku rodinného centra nebo na www.mozaikanj.cz.
Zuzana Rosová

Klub rodáků a přátel města No-
vého Jičína zve všechny své členy
a příznivce do klubových prostor

na baště městského opevnění v úterý 3. května v 16:30 h na ver-
nisáž výstavy Pavla Nogy, pedagoga grafického designu UTB Zlín,
nazvané Plakáty, v úterý 17. května v 16:30 h na přednášku Mar-
tina Vitko, pracovníka Státního okresního archivu Nový Jičín, s ná-
zvem František Gregor a v pátek 27. května od 18:00 h v rámci
Novojičínské Mendelovské muzejní noci na Mendelovskou noc
na Baště. Především novojičínskou veřejnost po dvou letech
srdečně zveme v pátek 13. května od 20:00 h na Májovou me-
rendu, tradiční večer v rytmu swingu v kavárně Hotelu Praha.
K tanci a poslechu hraje Sunny Swing s Adélou Zejfartovou, před-
prodej vstupenek v pondělí a středy, 15:00–17:00 h, v klubovně na
baště. V pátek 27. května v 16:30 h bude na rodném domě na
Havlíčkově ulici 11 odhalena pamětní deska významného no-
vojičínského rodáka, dvojnásobného exulanta, kardiologa, hy-
pertenziologa, zakladatele československé nefrologie, význam-
ného světového vědce, spoluautora manifestu Dva tisíce slov,
Jana Broda. Bližší informace k akcím na internetových stránkách,
facebookovém profilu klubu a instagramu.

Klub rodáků a přátel města

• Za májovou pusou a do Beskyd
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve na dvě akce.
Pojďte s námi na nenáročný pěší výlet do májové přírody v okolí
Nového Jičína Za májovou pusou V. Akce se uskuteční v neděli
1. května. Místo a čas srazu upřesníme. Dále zveme všechny pří-
znivce turistiky na výšlap do Beskyd, který se uskuteční v sobotu
21. května. Odjezd vlastním autobusem v7:30 h od Lidlu. Trasy odélce
13 až 20 km povedou od vodního díla Šance přes Visalaje a Bílý Kříž,
případně Švarnou Hanku khotelu Charbulák. Návrat do Nového Jičína
do 19:00 h. Aktuální informace na https://turisti-kctnj.czana vývěskách
na ulicích Lidická a K Nemocnici.

• Smrk, Stezka břidlice a cyklojízda
Pro všechny, kteří mají rádi pohyb na čerstvém vzduchu, připravil
Klub českých turistů, odbor TJ Nový Jičín nové výlety. V sobotu
7. května vyrazíme na Smrk. Odjezd  z Nového Jičína v 7:10 h auto-
busem, zastávka č. 5.  Trasa dlouhá 15 km vede z Ostravice na
vrchol Smrku a zpět. Další týden, 14. května, se vydáme Stezkou
břidlice z Budišova nad Budišovkou přes Svatoňovice do Čermné
ve Slezsku. Je to nenáročná trasa, lze zvolit délku 4,5 km, 9 km
a 17 km. Odjezd vlakem z Nového Jičína v 6.28 h. Cyklistickou
sezonu zahájíme 1. května vyjížďkou Za prvomájovou pusou na
Švédskou skálu a zpět. Trasa je dlouhá 58 km, sraz v 7:55 h u Lidlu.
Více informací na http://www.kctnovyjicin.cz nebo ve vývěsní skříňce
na ulici Lidická.

• Setkání pro sběratele
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a dalších
předmětů se uskuteční ve středu 18. 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 dobro-
volné.

Den vody s Turisty
Odbor Klubu českých turistů Turisti Nový Jičín si pravidelně připomíná

Světový den vody, který připadá na 22. březen. V letošním roce byla
mottem podzemní voda. Po dvouleté přestávce jsme se v sobotu
19. března vydali oslavit den vody pěší túrou. Téměř šest desítek turistů
se vydalo na přehradu Olešná. Další cesta vedla na rozhlednu Panorama
u Chlebovic a vrchol Kabátice. Odtud jsme pokračovali přes Kubánkov,
Myslíkovské Lurdy a Šmiřákův mlýn do hukvaldské obory. Příroda si pro
nás připravila typické předjaří, ráno ještě teplota klesla k nule, ale během
dne jsme si užívali slunečného počasí a těšili se z pobytu v přírodě.
Ivan Čejka 

Javorník zve na Valašský bál
Soubor lidových písní a tanců Javorník Nový Jičín zve na tradiční

Valašský bál v netradičním čase, který se uskuteční 13. května
v prostorách Střediska volného času Fokus. K tanci a poslechu
bude hrát Cimbálová muzika Odera a Dechová hudba Oderské
chasy. Vystoupí také soubory Rozmarýnek a Cimbálová muzika
Javorník s taneční skupinou. 

Předprodej vstupenek probíhá od 2. do 13. května v provozovně
SAZKA na Masarykově náměstí.
Svatoslav Válek

Pochod Okolím Nového Jičína
Klub českých turistů, odbor TJ Nový Jičín a město Nový

Jičín zvou příznivce pěší turistiky a cykloturistiky v sobotu
28. května na 13. ročník pochodu Okolím Nového Jičína. Při-
praveny jsou trasy pro pěší v délce 9 km, 15 km a 25 km a pro
cyklisty 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 a ukázky
skautské činnosti.

Start všech tras je u restaurace Nové Slunce. Registrace na
nejdelší pěší túru 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 25 korun, dospělí 40 korun. Každý obdrží popis
trasy s mapkou a občerstvení na cestu. Cílem pěších tras je
lyžařská chata na Svinci, cyklistická vyjížďka končí v restauraci
Nové Slunce. Ve 12:00 h bude v restauraci Nové Slunce losování
o ceny. Více informací na www.kctnovyjicin.cz.

Toulky Novojičínskem
V březnu uspořádal Klub českých turistů, odbor TJ Nový Jičín dva

výlety za poznáním Novojičínska. Za krásného počasí navštívilo 26 účast-
níků přírodní rezervaci Polanecká niva. Prošli mezi meandry Odry, lesními
a lučními koberci  sněženek včetně soustavy jistebnických rybníků s kach-
nami a labutěmi, ty právě z hnízd vyváděly mladé. Dále jsme uspořádali
první jarní vycházku zJeseníku nad Odrou do Suchdolu nad Odrou adále
přes Salaš do Nového Jičína. Sešlo se nás 32. Společně jsme vyrazili
k pramenu jesenické kyselky. Každý se do sytosti napil a naplnil lahve.
Poté jsme pokračovali kolem opraveného jesenického zámku. Ten ale
není přístupný pro veřejnost. Cesta dále vedla meandry kolem Odry.
V půli cesty se naše kroky rozešly, podle schopností a zdatnosti turistů.
Část pokračovala ze Suchdolu do Bernartic ana Salaš asvoji pouť zakon-
čila vNovém Jičíně. Druhá část šla přes okraj Bernartic po žluté značce na
vlakové nádraží do Suchdolu. Výlet byl pohodový a všem se líbil. 
Jiří Pauk, Anna Rašková
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VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN (KOVOVÝ ODPAD, BAREVNÉ KOVY, ELE. KABELY, PAPÍR)
Železo, Litina 7,5–8,5 Kč/kg
Hliník  –  plechy, kola, profily, dráty… 10–80 Kč/kg
Měď – plechy, trubky, karmy, dráty… 70–195 Kč/kg
Mosaz – vodovodní baterie, kolena… 110 Kč/kg
Nerez 38 Kč/kg
Zinek, Olovo, Cín, Bronz 30–125 Kč/kg

Ele. kabely – Hliník 4–13 kč/kg
Měď 30–80 kč/kg

Autobaterie (ZO) 15 kč/kg
Papír (časopisy, noviny, letáky) 3,5 kč/kg
– kartony, lepenku NEVYKUPUJEME!    

Pracovní doba:
pondělí–pátek 6.30–14.30 hodin

Nový Jičín, Suvorova 118   •   Tel.: +420 725 184 580, 702 280 276   •   e‐mail: t.kramolis@tsrcr.cz
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Ďáblové vyhráli svou druhou ligu

Skvělého výsledku dosáhli novojičínští hokejisté, když vyhráli
2. ligu skupinu východ. Tento kousek se jim povedl po dvaceti letech.

V semifinále play off porazili rivala z Kopřivnice 4:1 na utkání a ve
finále je čekala Opava. Tuto sérii zvládli dokonce 4:0. Všechna utkání
měla skvělou diváckou kulisu. Na domácím ledě hnalo Ďábly prů-
měrně 1 200 fanoušků. Na utkání v Opavě bylo dokonce 3 600 divá-
ků.

Historického úspěchu dosáhli tito borci: Šimonů, Galuška – Hruška,
Váňa, Foltýn, Kožený, Kuboš, Kuboš jr., Tomeček, Kleiner, Holáň,
Andrýsek – Gebauer R., Flok, Sluštík, Maliník, Lehečka, Franek, Kvě-
toň, Káňa, Zdeněk, Štefka, Konečný, Kořenek, Hilšer, Kafka – Gebauer
K., Macháček, Urban, Seidl. 
Milan Urban

Memoriál Miroslava Rešla
Po dvouleté nucené pauze se konečně uskuteční jubilejní

XX. ročník Memoriálu Miroslava Rešla v zápase ve volném stylu.
Tento mezinárodní turnaj zaměřený především na talentovanou
mládež se bude konat v novojičínské hale ABC dne 7. května od
10:30 hodin do pozdního odpoledne.

Pořádající oddíl zápasu TJ Nový Jičín srdečně zve zájemce o tento
tradiční olympijský sport ke zhlédnutí hodnotných utkání a k povzbu-
zování mladých sportovců. Vstup do haly bude volný.
Jiří Gold, předseda oddílu zápasu 

V květnu startuje půlmaraton
Již 5. ročník Novojičínského půlmaratonu letos odstartuje

14. května v 9:00 hodin z Masarykova náměstí. Běžci se mohou
těšit na oblíbenou trasu po cyklostezce Koleje, která bude v době
závodu, do 12:00 hodin, uzavřena pro cyklisty. Již tradičně tema-
tická účastnická medaile svým motivem připomene 200 let od
narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Více
informací a registrace na www.novojicinskypulmaraton.cz.
Jiří Klein, Zážitky v pohybu

Ligocki zajel nový rekord
Karel Ligocki ze Suchdolu nad Odrou překonal na ledě svůj další

rekord. V neděli 3. března se to 66letému ulramaratonci povedlo
na zimním stadionu ve Studénce. Sto kilometrů, což představuje
730 kol, ujel na bruslích v životním čase 4:41:54 h.

Samotný pokus odstartovala komisařka pelhřimovské agentury
„Dobrý den“. Celkově je to už 18. rekord Karla Ligockeho zapsaný
v České knize rekordů. Jeden z nich, v roce 2017, a několik dalších
pokusů uskutečnil i na zimním stadionu v Novém Jičíně. Jeho novo-
jičínský rekord na sto kilometrů měl tehdy hodnotu 4:44:37 h. 
Jan Kopera

Úspěšný tým hokejistů Nového Jičína. Foto: Vlastimil Malina

Ploutvaři ve světě opět bodovali

Druhé kolo světové klubové soutěže v plavání s ploutvemi World
Cup CMAS 2022 hostilo v březnu italské Lignano Sabbiadro.
Ploutvaři Laguny Nový Jičín patřili mezi 92 klubových týmů, které
se v „disciplínách světáku“ postavily na startovní bloky. Laguna
sestavila tým juniorek ve složení Lenka Sudolská, Zuzana Fabí-
ková, Sandra Hrabovská, Patricie Chalupová, Lucie Gašperiková
a tým juniorů Jakub Mizera, Daniel Knápek a Jakub Valchař, kteří
se v Itálii  předvedli ve skvělé formě.

Štafeta novojičínských juniorů na 4x100 metrů Bifins mix opět
atakovala stupně vítězů, ve složení Knápek, Chalupová, Sudolská
a Mizera přivezla v osobním rekordu stříbrnou medaili. Štafeta
juniorek ve složení Fabíková, Chalupová, Gašperiková, Sudolská
na 4x100 metrů PP doplavala čtvrtá. Juniorský reprezentant Jakub
Mizera si v osobních rekordech doplaval pro stříbrnou medaili na
200 metrů Bifins, kraul v krátkých ploutvích, 5. místo pod vodou
na 50 metrů RP na nádech, 6. místo 200 PP a 8. místo na
400 PP s monoploutví. Další členové novojičínského týmu před-
vedli obrovské zlepšení svých výkonů a všichni hrdě reprezentovali
školu, klub, město Nový Jičín i Českou republiku. 
KVS Laguna

Juniorský tým novojičínských ploutvařů. Foto: archiv KVS Laguna

Bludovice zvou na fotbal
Druhá polovina mistrovské soutěže, která začala koncem břez-

na, nabírá na obrátkách a v měsíci květnu čeká na bludovické
fotbalisty dvojice domácích a dvojice venkovních zápasů. Před
vlastními fanoušky se představí v sobotu 7. května v derby s Hod-
slavicemi a 21. května proti rezervě Petřvaldu na Moravě. Ven
budou zajíždět 14. května (Bystré) a 28. května (Lubina). Více
informací najdete na webu www.tjsokolbludovice.cz.
Pavel Kašuba

Zimní Jarní ovál nezklamal
Na atletickém stadionu v Novém Jičíně se v sobotu 2. dubna

konal první závod Novojičínské běžecké ligy Jarní Ovál. Zá-
vod pořádali Atletický oddíl TJ Nový Jičín a Středisko volného
času Fokus. V mrazivém počasí se na oválu sešlo 65 běžců,
z toho 40 z řad dětských kategorií a 25 dospělých. Další závody
a více informací o Novojičínské běžecké lize najdete na
www.atletikanj.cz.
Pavel Sedlář
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Uzávěrka příštího čísla bude 17. května ve 12:00 hodin

Aktuality objektivem čtenářů
Duben nezůstal počasím nic dlužen své pověsti. V prvních dnech nám zasněžilo, následovaly dny, které nás vylákaly i k posezení

v předzahrádkách v čase velikonočního jarmarku, něco deště pak přivítali zahrádkáři. Ty však nepotěšily ranní mrazíky, pak opět něco
sněžení…
■ Marně hledal, ještě včera rašící trávu, kůň na louce na Svinci, jak zachytil Antonín Vágner na začátku měsíce.
■ V den, kdy žilinskou část Nového Jičína protla Rallye Valaška, se trochu vyčasilo a část etapy, která se zase jednou jela i pod Puntíkem,

byla snesitelná, což ukazuje snímek anonymního autora.
■ Volně pobíhající kohout na sídlišti v lokalitě Dlouhá, to tu ještě nebylo. Neunikl pozornosti pohotové Zuzany Pavelkové. 
■ Velikonoční čas už byl zase docela v pohodě, jak dokládá i snímek Jaroslavy Zajaczkové z prostoru u zámku.

Za zaslané příspěvky všem fotografům děkujeme. Uzávěrka příští fotostrany je 15. května. Zasílejte snímky v kvalitě vyšší než 1MB.
Pavel Wessely

Anonymní autor

Jaroslava Zajaczková

Antonín Vágner

Zuzana Pavelková
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