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Rada města odsouhlasila zvýšení ceny nájemného v městských
bytech, ve vybraných nebytových prostorách a u pozemků, které
jsou pronajaty nebo propachtovány, o 15,1 procenta, tedy o míru
inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za loňský rok.
Navýšení nájemného se týká těch z 1121 městských bytů, kde
je součástí nájemní smlouvy inflační doložka, kterou město uplat-
ňuje od roku 2019. V prvních letech se pohybovala kolem jednoho
nebo dvou procent, v loňském roce činila necelá čtyři procenta.
„Uvedené zvýšení nájemného se netýká zejména starších nájem-
ních smluv na dobu neurčitou, kde není inflační doložka sjednána.
Zde má pronajímatel podle zákona možnost navrhnout jednou
za tři roky navýšení nájemného o 20 procent, což bylo aplikováno
k 1. únoru 2023,“ uvedl místostarosta města Václav Dobrozemský. 
Město se snaží držet nájmy v městských bytech stále pod ceno-
vou hladinou tržního nájemného. „Pokud jde o byty s trvale uvol-
něným nájemným, ty začínají s vyhlašovací cenou 100 korun za
metr čtvereční a měsíc. V posledním období se vysoutěžená
částka za metr čtvereční pohybuje mezi 140 až 180 korunami
oproti soukromému sektoru, kde se pohybuje přes 200 korun,
záleží samozřejmě na lokalitě, typu bytu a jeho stavu. Stávají se
i případy, kdy lidé v městských bytech bydlí i za 50 nebo 60 korun
za metr čtvereční,” upřesnil místostarosta Dobrozemský. Star-
tovacích bytů v domě K Archivu se navýšení nedotkne, stejně
tak jako většiny městských nebytových prostor, například obcho-
dů a provozoven. 
Kromě valorizace nájmů v bytech, a to s platností od 1. července
2023, rada také odhlasovala zvýšení ceny za služby, které bytový
odbor městského úřadu poskytuje společenstvím vlastníků byto-
vých jednotek. Tato cena se nezvyšovala od roku 2005. Stejně
tak nájemné u mnohých pozemků, například zahrádek, je hluboko
pod cenou obvyklou. 
„Město má se svým majetkem nakládat účelně a hospodárně.
Pokud by nepřistoupilo k valorizaci nájemného, cena nájmů by
reálně klesla a docházelo by k většímu rozevírání nůžek mezi
městským nájemným a nájemným uplatňovaným v soukromém
sektoru. Navýšení nájemného umožní městu nadále efektivně
a systematicky pokračovat v opravách bytů a tím zvyšovat kvalitu
bydlení obyvatel. I přes zdražení bude bydlení v městských bytech
stále jednou z finančně nejdostupnějších možností,“ uzavřel Dob-
rozemský. Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Nájemné městských bytů se zvýší

Upozorňujeme rodiče, že zápis do prvních tříd základních škol vNovém
Jičíně a jeho místních částech pro školní rok 2023–2024 se uskuteční
ve čtvrtek 13. dubna od 14:00 do 18:00 hodin v základních školách
ZŠ a MŠ Jubilejní 3, odloučené pracoviště ZŠ Dlouhá 56, ZŠ Komen-
ského 66, ZŠ Komenského 68, a ZŠ Tyršova 1. Děti s odloženou povin-
nou školní docházkou se k zápisu dostaví opětovně. Rodiče nebo
zákonný zástupce dítěte s sebou přinesou jeho rodný list a doklad
o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce). Zákon
č.561/2004 Sb., opředškolním, základním, středním, vyšším odborném
ajiném vzdělávání stanoví povinnost přihlásit k zápisu kpovinné školní
docházce všechny děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou 6 let věku.
O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě
odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Informace o spádových obvodech jednotlivých škol najdete na webo-
vých stránkách města www.novyjicin.cz.
Zápis do mateřských škol MŠ Máj Nový Jičín, MŠ K. Čapka 6, MŠ
Sady Nový Jičín, MŠ Revoluční 52, MŠ Trojlístek Nový Jičín, MŠ
Máchova 62 a ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, odloučené pracoviště
MŠ Dlouhá proběhne ve čtvrtek 4. května v době od 8:00 do 16:00
hodin. Podrobnější informace k zápisu jsou zveřejněny v jednotlivých
mateřských školách. Radka Cahlíková, tisková mluvčí 

Zápis do prvních tříd a zápis
k předškolnímu vzdělávání

Duha má další stoletou občanku

Technické služby města začaly svážet biologicky rozložitelný odpad
uložený do hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 litrů v pátek
31. března a dále pak každý následující pátek. Svoz proběhne také na
Velký pátek 7. dubna. Od pondělí 17. dubna začne i pravidelný svoz
firmy ASOMPO, který bude obdobně jako v loňském roce probíhat
v pondělky astředy. Zelené kovové kontejnery oobjemu 1m3 sváží tech-
nické služby podle jejich naplněnosti, obvykle jednou týdně. Mapu umís-
tění kontejnerů na bioodpad naleznete na webových stránkách města. 
Do kontejnerů lze ukládat pouze travní hmotu, plevel, košťály i celé
rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zele-
niny, nepoživatelnou a nahnilou zeleninu a ovoce, a odpad ze zeleně
z domácnosti.
V případě, že kontejnery budou obsahovat nežádoucí příměs jiných
odpadů, nebudou nádoby v den svozu vyvezeny a odpad bude zlikvi-
dován ze strany města za zvýšených nákladů.

Eva Bártková, odbor životního prostředí

Termíny svozu bioodpadu

Kulaté životní jubileum 100 let
oslavila paní Anna Geryková
z  novojičínského Domova
Duha. Vedle starosty města
Stanislava Kopeckého, z jehož
rukou jubilantka převzala vel-
kou kytici a dárkový balíček, jí
ke stým narozeninám přišel
poblahopřát náměstek hejtma-

na Moravskoslezského kraje pro oblast sociální Jiří Navrátil, senátorka
a starostka Mořkova Ivana Váňová a ředitelka Domova Duha Dana
Jančálková. „V Domově Duha žiju přes dvacet let a už se těším na
jaro, až budeme zase chodit ven,“ uvedla paní Geryková. Paní Anně
gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Foto: Radka Cahlíková 
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Foto: Jana Holubová

Město Nový Jičín vás srdečně zve na 5. ročník Veřejného fóra, které
se uskuteční ve středu 12. dubna od 16:00 hodin ve velkém sále
Střediska volného času Fokus na ulici K Nemocnici. Účast na Veřej-
ném 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. 
„Každý občan má na Veřejném fóru skutečnou šanci ovlivnit, čím se
město bude zabývat. Rád bych tímto požádal všechny Novojičíňáky,
kterým na městě záleží, ať přejdou od facebooku k osobní komunikaci
a přijdou nám říct, co by chtěli ve městě změnit nebo vybudovat,“
vyzval místostarosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka.
„Podněty, které uspějí v následném hlasování, postupně realizujeme.
Z návrhů z předchozích let se městu již například podařilo vybudovat
nový přechod u Střediska volného času Fokus, napojit cyklostezku
přes viadukt směrem na Čerťák nebo opětovně zprůchodnit areál
nemocnice spodní brankou,“ doplnil Syrovátka.
Diskuze budou tak jako každý rok probíhat u 7 stolů tematicky zamě-
řených na různé oblasti. Jeden stůl navíc bude určen pro mládež ve
věku od 10 do 20 let. Občané se mohou zapojit libovolně podle oblasti
svého zájmu a mezi jednotlivými stoly mohou v průběhu i přecházet.
Stoly budou tematicky uspořádány takto:
1. Sociální a zdravotnické služby, prevence, bezpečnost
2. Veřejná správa, komunikace, informovanost, podpora podnikání
3. Výchova, vzdělávání
4. Životní prostředí, energetika
5. Veřejný prostor, rozvoj města, bydlení, architektura
6. Doprava
7. Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch
8. Mládež
Do finále postoupí za každou tematickou oblast 2 návrhy vnímané
občany jako nejdůležitější. Tyto návrhy budou hlasováním účastníků
fóra seřazeny podle priority. „Na základě výsledků veřejné ankety,
která bude probíhat elektronicky, bude stanoveno deset největších
příležitostí pro rozvoj města. Náměty vybrané občany jako nejdůle-
žitější budou následně předloženy zastupitelstvu města k rozhodnutí
o jejich realizaci,“ vysvětlila koordinátorka zdravého města Markéta
Jánošíková. 
Celou akcí, která proběhne za účasti zástupců vedení města, bude
jako facilitátor provázet Petr Kozel. Součástí programu bude mimo
jiné prezentace plnění priorit, které vzešly z předešlých ročníků Veřej-
ného fóra, a také hlavních investičních akcí města pro rok 2023. 

V rámci doprovodného programu bude pro účastníky připravena tom-
bola, každý účastník obdrží drobnou odměnu, zajištěno je rovněž hlí-
dání dětí (nutná rezervace předem – e-mail: kancelar@proficionj.cz).
Přijďte se i vy zapojit do diskuze o budoucnosti Nového Jičína a ne-
zmeškejte možnost ovlivnit život ve vašem městě. Podrobnosti
a aktuální informace najdete na www.novyjicin.cz/verejnafora/.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

V roce 2018 byla partou nadšenců ve spolupráci s městem Nový
Jičín založena první komunitní zahrada v okolí. Z nevzhledného
a nevyužitého pozemku na ulici Dlouhá jsme postupně vybudovali
útulnou a užitečnou komunitní zahradu. Námaha a tvrdá práce se
vyplatily a mnozí si zde vypěstovali nejen chutnou bio zeleninu, ale
také nové sousedské vztahy.
Na zahradě proběhly v minulosti akce jako Férová snídaně, či ranní
jóga, a jiné. Během covidu o nás nebylo slyšet, ale letos opět chystáme
zajímavý program. Sledujte náš facebook, přidejte se do naší skupiny!
Pro informace ovolných záhonech pište na kzdlouhatrava@seznam.cz.

Jana Holubová

Pět let komunitní zahrady
Potravinový a kuchyňský odpad rostlinného a živočišného původu
začali občané města Nový Jičín třídit od března loňského roku na
základě pilotního projektu, který trval 12 měsíců. Na území města
bylo rozmístěno 40 hnědých nádob o objemu 120 litrů, jejichž svoz
probíhal jednou týdně. Za dobu trvání projektu občané města do
těchto nádob vytřídili přes 57 tun potravinového odpadu, tedy ne-
zkonzumovaných potravin a potravinových zbytků, nepoživatelné
zeleniny a ovoce atd. Odpad je odvážen do bioplynové stanice v Rapo-
tíně, kde je zpracováván na elektrickou energii, teplo a plyn. Zbytkový
odpad se vrací do půdy jako hnojivo. Výhoda zpracování v bioplynové
stanici oproti kompostárnám je v tom, že občané mohou nespotře-
bované potraviny odevzdat v původních obalech, s výjimkou skla.
Od 7. března přibylo 7 zcela nových stanovišť. Ve 13 lokalitách s hus-
tou zástavbou, kde se jedna nádoba ukázala jako nedostačující, dojde
k posílení stávajících stanovišť o další nádoby. Celkem tedy budou
mít občané k dispozici 60 nádob. Nová stanoviště jsou zanesena
i do mapy kontejnerů na webu města. Režim svozu jednou týdně zůs-
tává stejný.
V Návštěvnickém centru si mohou občané za zvýhodněnou cenu
50 korun zakoupit speciální košíky na sběr gastroodpadu do domác-
ností a kompostovatelné sáčky na gastroodpad. Cena za sadu
25 sáčků je 65 korun. Více informací ke zpracování gastroodpadu
naleznete na informačním webu www.tridimgastro.cz.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Třídění gastroodpadu se osvědčilo

Přijďte na Veřejné fórum diskutovat o rozvoji města Nového Jičína
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Nové, uživatelsky přívětivější webové stránky spustilo také
Turistické informační centrum v Novém Jičíně na adrese
www.icnj.cz. „Obsahují přehlednou nabídku volnočasových
aktivit a turistických zajímavostí ve městě. Jejich rozdělení do
tematických okruhů umožňuje rychlou orientaci,“ říká o před-
nostech nových stránek vedoucí Návštěvnického centra Radka
Bobková a dodává, že nově přibyl rezervační systém. Jeho pro-
střednictvím si lze objednat prohlídky místních pamětihodností
a zakoupit vstupenky na prohlídky, vstupy do expozic Návštěv-
nického centra a jeho akce. Grafická podoba stránek vychází
z jednotného vizuálního stylu města. Autoři ji sladili s městským
webem www.novyjicin.cz.
V uplynulém roce navštívilo webové stránky Turistického infor-
mačního centra v Novém Jičíně přes 185 tisíc lidí. „Nyní jim nabí-
zíme jedinečný a moderní web, uzpůsobený různým druhům
komunikačních zařízení, který uživatelům zpříjemní čas a usnadní
práci,“ uzavírá Bobková. Web je spolufinancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Nikola Maňáková

Web TIC v novém kabátě

Od pondělí 10. dubna si občané opět mohou bezplatně vyzvedávat
sady barevných tašek pro třídění odpadů. Praktické tašky se suchými
zipy žluté, modré a zelené barvy jsou určeny pro třídění plastů,
papíru a skla v domácnostech. Tašky budou připraveny ve vestibulu
radnice. Eva Rusková, odbor životního prostředí

Tašky na tříděný odpad

Na prvním letošním zasedání zastupitelstvo
města schválilo novou vyhlášku oodpadech
umožňující společný sběr plastů a kovů.
Místo stávajících zvonových nádob sdolním
výsypem pracovníci technických služeb roz-
misťovali v průběhu měsíce března nádoby
s horním výsypem. Černé nádoby se žlutým
odklopitelným víkem o objemu 1100 litrů
získalo město bezplatně od společnosti
EKOKOM. Cílem této výměny je efektivnější
svoz odpadů a vyšší výtěžnost využitelných
složek odpadu.

Městu tato změna přinese řadu benefitů. „Kromě navýšení počtu
nádob na kovy ze 7 stávajících červených popelnic na 100 žlutých
nádob, do nichž lze odkládat plasty a kovy společně, umožní vrchní
odklopitelné víko vkládání také objemnějšího odpadu, než to lze u stá-
vajících zvonových kontejnerů. Od změny si tak slibujeme větší vytří-
děné množství plastů i kovů,“ popsal místostarosta Ondřej Syrovátka. 
Směs odpadů se bude vozit do specializované firmy, kde po přetřídění
na velkokapacitní třídící lince budou odpady určeny k dalšímu využití.
„Stávající třídící linka v areálu technických služeb tudíž nebude využí-
vána a nebude proto nutné investovat nemalé finanční prostředky
do její modernizace. Odpady budou nakládány do svozových auto-
mobilů vybavených lisem a nebudou již sváženy volně ložené jako
dosud, ale stlačené. Stlačení umožní převézt mnohem větší množství
odpadu najednou, čímž se sníží náklady na přepravu,“ doplnila vedoucí
odboru životního prostředí Eva Bártková. V neposlední řadě město
ušetří finanční prostředky za pořízení nových červených kontejnerů
a za vybudování ploch pro jejich rozmístění. 
Prosíme občany o zachování čistoty a vkládání do nádob pouze urče-
ných materiálů. Věříme, že nové nádoby najdou brzy své uplatnění. 

Radka Cahlíková, tisková mluvčí 

Společná nádoba pro plasty a kovy

Pod tímto názvem uspořádal nebo spolupořádal Klub rodáků a přátel
Nového Jičína tři akce, kterými chtěl připomenout 150. výročí narození
jednoho z nejvýznamnějších výtvarných umělců, pocházejících z naše-
ho města. Mnoho zajímavého o životě a díle Hugo Baara si díky Janu
Zemánkovi vyslechla zcela zaplněná klubovna. Byl to právě Jan Zemá-
nek, který je autorem pamětní desky na rodném domě jubilanta v ulici
5. května. Lenka Chobotová k tomu přinesla i mnoho zajímavého
z umělcova života a též jeho ženy Loly. 
Prvního března mohla být díky vstřícnosti městské knihovny otevřena
výstavka se zajímavým názvem „Hugo Baar na ulici Hugo Baara“ (tak
se v minulosti nazývala dnešní Husova ulice, na níž se knihovna
nachází). Ukázky reprodukcí umělcova díla, které poskytl Klub rodáků,
ale také jeho zásluhy na organizování výstav uměleckých seskupení
po celé Moravě, přibližuje na výstavě Radek Polách z Muzea Novo-
jičínska. Toto muzeum připravuje v nejbližší době v Žerotínském
zámku výstavu umělců z někdejšího Kravařska, kde bude mít své
významné místo i jubilant Baar. V den jeho narozenin, 3. března se
uskutečnila pietní vzpomínka při jeho hrobu, který jako jediný na
našem hřbitově má statut kulturní památky. Pavel Wessely

Týden k výročí Hugo Baara

Zdravé město Nový Jičín se i letos připojuje k již tradiční kampani
„Ukliďme Česko“. Místem organizovaného obecního úklidu bude
část koryta řeky Grasmanky. Připojte se k této akci jako dobro-
volníci a podílejte se tak na jarním úklidu i vy. Sraz je v sobotu
1. dubna 2023 v 8:30 hodin před vlakovým nádražím, dále bude-
me pokračovat podél Grasmanky do Loučky, kde akci zakončíme
společným obědem. Pokud bude hojná účast, vytvoříme více
skupin a uklidíme také Bochetu a další místa. Co s sebou? Dopo-
ručujeme starší oblečení a pevnou obuv, případně holínky. Pra-
covní rukavice a pytle nafasujete při zahájení akce. Akce je
vhodná pro všechny věkové kategorie. Registrace dobrovolníků
je možná a vítaná (kvůli správnému odhadnutí úklidových pomů-
cek) zde: www.uklidmecesko.cz/event/39281.

Markéta Jánošíková, koordinátorka Zdravého města

Ukliďme okolí řeky Grasmanky

Již od března se v přírodě objevují první mláďata zajíce polního, která
nutně potřebují klid. Stejně tak jejich rodiče, aby se o svá mláďata
mohli postarat. Pokud na nějaké mládě narazíte, nesbírejte ho a pone-
chte ho na místě. Mláďata v přírodě nejsou opuštěná, matka je poblíž. 

Eva Bártková, odbor životního prostředí 

Nedotýkejte se zaječích mláďat! 

Foto: Pavel Wessely
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Fejeton Novojičínského
zpravodaje

Víte, že si děti mohou koupit nikotinové sáčky? Raději o tom nevědět.
To je, jako když pan ředitel školy Hrušínský zakázal v mrazu olizovat
kovové zábradlí a víte, co se stalo?
Ale zpět k věci. Problém s nikotinovými sáčky donedávna spočíval
v nedostatečné právní regulaci, kdy zákon neupravoval jejich prodej,
vzhled ani způsob propagace. Zakoupit si je tedy mohly i děti a mla-
diství do 18 let. To se ale nově mění.
Nejprve předložilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky návrh
vyhlášky, která reguluje požadavky na složení nikotinových sáčků,
jejich vzhled, jakost či označování, ale ne jejich prodej mladistvým.
To si kladl za cíl až návrh skupiny poslanců ke změně zákona o ochra-
ně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nedávno
prošel legislativním procesem. Nikotinové sáčky se dočkají stejné
regulace jako tabákové výrobky a elektronické cigarety, což znamená,
že mladší 18 let si je již legálně nezakoupí. Zákaz prodeje bude platit
jak pro kamenné obchody, tak pro e-shopy či prodejní automaty. Pro-
dejci budou mít 90 dní od účinnosti novely na to, aby se nové úpravě
prodeje přizpůsobili. Novinky jsou účinné od 23. března 2023. 
Tak si snad děti nebudou kupovat do 23. března sáčky do zásoby…
Je přece na odpovědnosti prodejce, zda je prodá dítěti.  Co myslíte?
Tak by se nic nemuselo zákonem regulovat.

Tomáš Panáček, advokát

Konec prodeje nikotinových sáčků dětem

Jak si počínat při přecházení silnice, jak správně řešit nebezpečné
situace, trestní odpovědnost nebo negativní účinky spojené s užívá-
ním návykových látek. Témata, o kterých po celý únor v rámci prevence
dva strážníci městské policie diskutovali se žáky všech novojičínských
základních škol. Besedy začaly u prvňáčků a končily u žáků osmých
tříd, celkem tak strážníci navštívili 72 tříd. Témata, která s dětmi pro-
bírali, byla upravena adekvátně věku dětí. U nejmenších beseda „Co
je moje, není tvoje“ proběhla formou krátkých scének s příklady správ-
ného i nesprávného chování. Téma „chodec – cyklista“ představili
formou pracovních listů a názorného předvedení situace v silničním
provozu. U starších žáků se zaměřili na neshody v kolektivu, šikanu,
závislosti. V sedmých a osmých třídách se hlavní pozornost sou-
středila na trestní odpovědnost, nebezpečí sociálních sítí a tím i na
podporu zvyšování právního vědomí žáků. 
„Strážníci městské policie se svými besedami navštěvují žáky základ-
ních škol již několik let a připravují pro ně interaktivní setkání zábavnou
formou. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za jejich snahu naučit
naši nejmladší generaci správnému řešení nebezpečných situací.
Zároveň mé poděkování patří dětem, které se s nadšením zapojují do
těchto preventivních programů azískávají tak potřebné znalosti týkající
se jejich bezpečnosti,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký. 

Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Nejlepší sportovci okresu Strážníci besedovali s dětmi

Dárcům krve, kteří svým nezištným činem mohou zachránit lidský
život, patří obdiv nás všech. I to je důvod, proč by starosta města
Nový Jičín rád poděkoval dárcům krve, kteří v uplynulých dvou letech
dostali ocenění Českého červeného kříže (ČKK) za 40, 80, 120, 160
a 250 odběrů krve. Tito dárci obdrží od Stanislava Kopeckého osobní
pozvánku na slavnostní setkání v aule městského úřadu, které pro-
běhne v měsíci květnu. Přizváni budou i čerství nositelé ocenění ČKK,
kterým zástupci ČČK předají plakety.
Při této příležitosti by se starosta města chtěl setkat i s dárci kostní
dřeně, kteří dosud oceňováni nebyli. Případné dárce kostní dřeně,
kteří jsou občany města, proto vyzýváme, aby se nejpozději do
14. dubna přihlásili na odboru sociálních věcí, a to buď telefonicky
na 556 768 241 nebo e-mailem lucie.frantova@novyjicin.cz.

Lucie Frantová, odbor sociálních věcí

Výzva dárcům kostní dřeně

Nejlepší sportovci okresu Nový Jičín, reprezentující nás v České
republice i v zahraničí v loňském roce, byli oceněni na slavnostním
vyhlášení ankety, které se uskutečnilo 8. března v kulturním domě
ve Frenštátu pod Radhoštěm. Akt se konal za účasti zástupců měst
a obcí, sportovců, sponzorů, rodičů a dalších hostů. Vedle novojičín-
ského starosty Stanislava Kopeckého byli mezi předávajícími napří-
klad starosta Frenštátu p. R. Jan Rejman a místostarosta Zbyněk
Vágner, starosta Kopřivnice Adam Hanus a místostarosta David Mon-
sport, starosta Bílovce Martin Holub. Večerem provázel moderátor
Radek Šilhan. Na slavnostním galavečeru bylo vyhlášeno 6 kategorií,
Cena starosty Frenštátu p. R. a Cena za město Frenštát p. R.
Z novojičínských sportovců se v kategorii jednotlivců umístili mezi
nejlepšími David Koutný z Plaveckého klubu Nový Jičín a Jakub
Mizera s Lenkou Sudolskou z Klubu vodních sportů Laguna. Kategorii
sportovní kolektivy dominovaly Klub vodních sportů Laguna a Team
Forman profiq Cinelli. Zatímco loňským absolutním vítězem byl Novo-
jičíňák David Koutný, letošní absolutní vítězkou se stala skokanka
na lyžích Klára Ulrichová z TJ Frenštát pod Radhoštěm. Všem oce-
něným gratulujeme! Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Na fotografii zprava: Lenka Sudolská a Jakub Mizera z Klubu vod-
ních sportů Laguna, starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký
a moderátor Radek Šilhan. Foto: Radka Cahlíková

Odbor správy majetku ve spolupráci s technickými službami města
upozorňuje, že i letos bude probíhat rajónové čištění města a jeho míst-
ních částí, a to od 23. března do konce října. Předmětem čištění budou
komunikace, chodníky, parkoviště, parkovací zálivy a další zpevněné
plochy akanálové uliční vpusti. Souběžně bude probíhat iúdržba zeleně
a lokálně také obnova vodorovného dopravního značení.
Předmětná zóna bude vždy týden před vlastním čištěním označena
přenosnými dopravními značkami IZ 8a zóna s dopravním omezením,
ve které bude stanoven zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou, na
které bude vyznačen den a hodina, kdy pracovníci technických služeb
města provedou potřebný rozsah prací. Dopravní značky budou umís-
těny na začátek ulice či oblasti, kde bude zákaz platit. Konec zóny
s dopravním omezením bude označen značkou IZ 8b. Tato značka
označuje konec oblasti, kde platí zákaz zastavení. Upozorňujeme, že
zónová značka platí i v přilehlých ulicích, které nemusejí být značkou
označeny. Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí zákaz
zastavení. V případě, že je na značce vyobrazena zákazová dopravní
značka, má tato zónová dopravní značka charakter zákazové značky. 
Aby práce proběhly bez problémů ve stanoveném čase abez nebezpečí
poškození cizího majetku, prosíme vás osledování adodržování dočas-
ného dopravního značení. Respektováním přenosných dopravních zna-
ček předejdete možnosti spáchat dopravní přestupek, který následně
budete muset řešit se strážníky městské policie azamezíte tak uložení
pokuty v příkazním řízení. Svým zodpovědným chováním ušetříte čas
sobě i pracovníkům provádějícím úklid.
Rozpis rajónového čištění naleznete na webových stránkách města
ana webových stránkách technických služeb v sekci Naše služby.  Změ-
ny v rozpisu rajónového čištění způsobené organizačními důvody, vyšší
mocí apod., jsou vyhrazeny. Aneta Fojtíková, odbor správy majetku

Rajónové čištění města a okolí
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Děti a učitelky z Mateřské školy Jubilejní navštívily novojičínského
starostu Stanislava Kopeckého s pozdravem z naší pomyslné cesty
kolem světa. V tomto období jsme cestovali za americkými indiány
a panu starostovi jsme předali symboly indiánského náčelníka v podo-
bě čelenky, dýmky míru a oštěpu. Starosta naši indiánskou skupinu
provedl městským úřadem a ukázal nám krásný výhled na město
z věže radnice. Dětem se návštěva moc líbila a tímto bychom mu
chtěli poděkovat za jeho čas strávený s námi. Petra Šenková

Mateřinka z Jubilejní na radnici

Také v mateřské škole na ulici Máchově se předškoláci připravují na
základní školu. V rámci edukativní výchovy se dozvěděli, jak to ve
skutečné škole probíhá a vyzkoušeli si hodiny tělocviku, matematiky
i českého jazyka. Rovněž navštívili kamarády ze základních škol na
ulici Komenského 66 a 68 ve výuce. V rámci projektu „Klubíčko pozná-
ní“, šablony Operačního programu Jan Ámos Komenský pro mateřské
školy, jsme celotýdenní projektovou výuku zakončili výletem do Hod-
slavic exkurzí do rodného domu Františka Palackého, kde se děti
poutavým vyprávěním dozvěděly kdo to byl Otec národa. Navštívili
jsme také jeho rodný dům a prohlédly si prostory venkovské školy.
Děti si to velmi užily a potvrdilo se pravidlo, že učení prožitkem je pro
děti jedno z nejpřínosnějších. Petra Šerá

Školka Trojlístek u Otce národa

Foto: Silva Škařupová

V úterý 7. března bylo na Základní škole Jubilejní v Novém Jičíně
živo až do pozdních odpoledních hodin. Několik stovek návštěvníků
všech věkových kategorií – předškoláci, současní žáci, rodiče, pra-
rodiče, bývalí žáci i pedagogové, ti všichni zavítali na Den otevřených
dveří. Průvodci a průvodkyně z řad žáků vyšších ročníků měli hostům
co nabídnout – pohádkami laděné úkoly s odměnami, zápis nanečisto,
alchymistickou dílnu, divadelní představení, poradenství ke školní
zralosti a spoustu dalšího snad v každé místnosti školy. Zajímavou
součástí tohoto dne bylo i hlasování veřejnosti o grafickém řešení
vstupní chodby. Pomocí žetonů a nabídky pěti barevných tipů se
mohli vyjádřit všichni návštěvníci, posléze pak i žáci a pedagogové
školy. Miroslava Borošová, učitelka

Stovky návštěvníků na Jubilejní

Foto: Miroslava Borošová

Galaktická superstar

Začátek dubna je v letošním roce ve znamení Velikonoc, ale hned po těchto jarních svátcích je největší školní událostí bezesporu 13. duben –
zápis dětí do 1. tříd základních škol. V Základní škole Komenského 66 se na tento den těšíme apečlivě připravujeme. Pro naše budoucí prvňáčky
je připraven poutavý program, který hravou a zábavnou formou provede žáky i jejich rodiče tímto mezníkem na cestě za vzděláním. Rozhodně
se není třeba obávat – děti ani rodiče nezkoušíme, zápis pojímáme jako hru se stanovišti, letos je motivem „Putování se sluníčkem“.
Pro všechny naše budoucí prvňáčky je připraven také Předškoláček – kurz tří lekcí, ve kterých se děti společně s rodiči mohou seznámit
s prostředím školy a vyzkoušet si některé aktivity a techniky, které dětem pomohou s přechodem do základní školy. Předškoláček bude
zahájen v polovině dubna.
Není třeba se obávat ani výuky matematiky Hejného metodou. Je to jen cesta, kterou jsme si zvolili k naplnění standardizovaných cílů
– výstupů, jež jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Rodiče se mohou seznámit s touto metodou výuky matematiky
na lekcích Předškoláčku a na webových stránkách školy v sekci Hejného metoda. Paniky netřeba, na prvňáčky se těšíme, rodiče jsou
vítáni!. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Komenského 66 uvítá předškoláky „Putováním se sluníčkem“

Ve čtvrtek 23. února se na půdě Základní školy Galaxie uskutečnil
první ročník pěvecké soutěže „Galaktická superstar“. Každá třída
v rámci třídních kol soutěže vybrala až 2 zástupce z řad jednotlivců
či uskupení dvou až tří zpěváků do našeho školního kola soutěže.
O zajímavé ceny bojovali zvlášť žáci a žákyně z tříd 1. stupně, kteří
měli hojné zastoupení, a zvlášť zpěváci 2. stupně. Všichni zúčastnění
byli skvělí, vyhrát však může pouze jeden. A to se na 1. stupni podařilo
Natálce Uhlárové, která zazářila s písní Anděl od Mirai, a Mišce Chren-
kové, Viki Plíhalové a Aničce Maurey s písní Když se zamiluje kůň
v kategorii skupin. V rámci druhého stupně nejlepší výkon podaly
Aleška Plecháčková, Bára Besedová a Klára Kuběnová z  8. A s písní
Cup song. První ročník soutěže se podle poroty i zúčastněného
publika velmi vydařil a budeme se těšit na zajímavá pěvecká vystou-
pení v dalším ročníku soutěže v příštím školním roce. Vzhledem
k tomu, že celá Galaxie zpívá velmi ráda, věříme, že se i z této pěvecké
soutěže stane další skvělá tradiční akce. Tým ZŠ Galaxie

Foto: Radka Cahlíková
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Prvňáčci učili předškoláky

Foto: Archiv školy

V úterý 21. února nastala v sále bývalého Varoccu „Doba ledová“ s pra-
vým pravěkým veselím. Sál se po půl čtvrté začal plnit postavičkami
v kožešinách, opásaných kůží, s pravěkou výbavou a různými nástroji
k ulovení mamuta. Ten na všechny děti i rodiče vzhlížel z pódia, kde
byl vystaven vedle pravěkého tábořiště, které sloužilo jako fotokoutek
pro návštěvníky plesu. Po úvodním tanečku paní učitelek se parket
začal plnit malými i velkými tanečníky, na které již čekaly známé
taneční písničky, jejíž průpravu si společně nacvičovali v průběhu
měsíce února ve třídách.  Hlavním heslem celého odpoledne bylo
bavit se, tančit a soutěžit. A vše bylo do puntíku splněno! Soutěžilo
se ve všem možném, sbírání kostí na čas, předávání kyje, chytání kos-
tí… Největší úspěch však sklidil společný taneček s rodiči s kostičkou
v ústech a krmení rodičů dětmi jogurtem. Soutěže byly správně nasta-
veny tak, aby se bavili všichni, i rodiče, kterým stejně jako dětem patří
velký obdiv za vytvoření originálních masek ipro sebe. Nejedna rodinka
si tak odnesla krásnou cenu za originální kostým. Soutěžilo se také
o nejlepší tanečníky plesu, které bedlivě sledovala porota paní učitelek.
Potěšena byla i bříška návštěvníků, kteří si mohli posedět u kávičky
a něčeho dobrého k občerstvení, které zajistily kuchařky ze školní
kuchyně. Součástí programu bylo rovněž vystoupení Rope skipping
pod vedením paní lektorky Blanky Schichové. Všem, kteří se podíleli
na organizaci a provázení plesu, srdečně děkujeme. Velký dík patří
také rodičům a sponzorům za pomoc při zajištění tomboly a dárečků
do soutěží. Petra Vaculíková, učitelka

Pravěký maškarák ve školce Máj

Foto: Petr Podařil

Víte, jak vypadá mangusta trpasličí? Naše děti z Mateřské školy
Vančurova v Novém Jičíně to vědí, a to zásluhou finanční sbírky, kte-
rou školka ve spolupráci s Radou rodičů uspořádala na konci loň-
ského kalendářního roku. Sbírkou jsme navázali na předchozí dva
úspěšné ročníky a pokračujeme tak v tradici vést děti k lásce ke zví-
řatům a k pomoci. Sbírka upoutala pozornost dětí i rodičů, a hlavně
díky jejich ochotě a štědrosti jsme mohli v únoru získaný obnos
5 600 korun zaslat na dárcovský účet Zoo Ostrava. A právě tato malá
a roztomilá šelma se stala zvířetem, které se děti svým hlasováním
rozhodly symbolicky adoptovat a přispět na jeho pobyt v zoo.

Sylva Mikušiaková, učitelka

Sbírka pro zvířátko ze zoo

Foto: Iva Postová 

Je známo, že jakékoliv kreativní tvoření pomáhá člověku zbavit
se duševního napětí a ten si pomyslně hledá cestu sám k sobě.
A co teprve člověk s psychickým onemocněním, kterému mnohdy
schází motivace a vůle k běžným činnostem v životě? 
Služba Slezské diakonie, za finanční podpory města Nový Jičín,
koncem února zahájila činnost výtvarné skupiny a také skupiny
„tvůrčího psaní“. Ta je primárně určena lidem, kteří se zotavují
ze svého psychického onemocnění. Zájemci o tyto aktivity se
zde mohou bezplatně naučit nejen různé techniky kreslení a tech-
niku tvůrčího psaní, ale také získají možnost „vypnout“ od kaž-
dodenních starostí a navázat nové sociální kontakty. 

Nikola Juráňová, Martina Szarowská

Psaní a kreslení pomáhá léčit

V týdnu na přelomu měsíce února a března proběhly na základní
škole Komenského 68 Dny předškoláků. Pro děti z novojičínských
mateřských škol byly připraveny zábavné aktivity a na závěr i sladká
tečka v podobě muffiny a teplého čaje. Předškoláci si vyzkoušeli
veselou angličtinu, programovali ozoboty, podívali se na 3D tisk, závo-
dili s LEGO modely, vyrobili si kosmonauty, s nimiž putovali po sou-
hvězdích, postavili z puzzle naši školu a vyrobili si titulní stránku
školního časopisu. A na památku si odnesli spoustu dárečků i zážitků.
Provádění se zhostili deváťáci a zvládli to na výbornou.
Akce to byla velice zdařilá a podle projeveného nadšení mnoha dětí
věříme, že se s některými setkáme v září v 1. třídě. 

Hana Šmídová, učitelka

Předškoláčci na staré Komenské

Ve středu 8. března jsme v prvních třídách Základní školy Tyršova
přivítali vzácnou návštěvu. Přišli za námi kluci a holky z mateřské
školy v Jiráskově ulici. Naši školáci se moc těšili, až jim předvedou,
co všechno se už ve škole stihli naučit. Nejdříve jsme si všichni zazpí-
vali a zatančili, pak už jsme se pustili do práce. Ve třídě 1. A jsme
z písmen skládali svá jména, hráli jsme hry se slovy, prvňáci četli
a děti podle pokynů malovaly obrázek, společně jsme počítali květiny.
Ve třídě 1. B předškoláci viděli, jak se děvčata a chlapci učí nové pís-
menko „Ž“, naučili se básničku, vyzkoušeli si počítání i zpěv a nakonec
namalovali obrázek. Na závěr se děti byly podívat ve školní jídelně
a zaběhaly si v tělocvičně.
Čas určený pro návštěvu uběhl jako voda a my jsme se pomalu loučili.
Prvňákům i dívkám a klukům z mateřinky se společné učení moc
líbilo. Petra Musilová, učitelka

Foto: Hana Šmídová 



Historie basketbalu v Novém Jičíně je spojena se jménem profesora
místního gymnázia Stanislava Pešky. Zde působil v letech 1932–1938,
kdy se také angažoval v místním Sokole a pomáhal organizovat
mimoškolní tělesnou výchovu. Po válce v roce 1945 se jako jeden
z prvních předválečných profesorů vrátil, aby pomohl s obnovou gym-
názia i sportovního života ve městě. Do svých hodin tělesné výchovy
pravidelně zařazoval mezitřídní turnaje v basketbale a po necelé roční
přípravě sehrál tým Gymnázia Nový Jičín dne 30. května 1946 oficiální
utkání proti mužstvu gymnázia v Hranicích. Tento den tedy lze pova-
žovat za oficiální počátek historie, v té době košíkové, dnes basketbalu
v Novém Jičíně. Pan profesor Stanislav Peška zemřel v Novém Jičíně
20. července 1978.

Po sametu už jako samostatný klub
Po listopadu 1989 se basketbal jako jeden z prvních sportovních klubů
osamostatnil od Tělovýchovné jednoty Nový Jičín a začal psát svou
vlastní moderní historii. Od 24. dubna 1990 tedy ve světě basketbalu
vystupujeme postupně pod názvy BC Nový Jičín, Tabák Nový Jičín,
Tonak Nový Jičín, ICEC Nový Jičín, Mlékárna Kunín, Geofin Nový Jičín,
Miltra Nový Jičín, Unibon Nový Jičín a následně BK Nový Jičín. Rokem
1990 také začala cesta vzhůru, která vyvrcholila v roce 1992 postupem
z výkonnostního basketbalu až do nejvyšší soutěže, v té době pod
názvem 1. Basketbalová liga. Nejvýraznější postavou tohoto období
byl bývalý reprezentant, účastník několika mistrovství světa, Evropy
a olympiády Jiří „Áda“ Pospíšil.  S tímto postupem také přichází první
statutární sponzor a s ním i změna názvu na Tabák Nový Jičín. Po
prvním zahřívacím ročníku ještě ve federální lize přišel ve druhém
roce účinkování, tentokrát už v samostatné 1. České lize, první velký
úspěch, kterým byl postup do finále. V něm jsme jako Tonak Nový
Jičín zůstali na štítě tehdy bezkonkurenčního Brna a druhé místo jako
by nám do dalších let bylo souzeno. Hned v dalším roce přišlo i první
velké vítězství, kterým bylo získání Českého poháru, kde jsme ve finále
zdolali Spartu Praha. Toto vítězství jsme obhájili i o rok později. 

Nejslavnější období na konci devadesátých let
Po krátkém období pod názvem ICEC přichází nový sponzor, nový
název Mlékárna Kunín a také nejslavnější období našeho klubu. V sezo-
ně 1997/98  nejprve postup do finále, nicméně opět neúspěšného,
ale už v sezoně 1998/99 jsme finálovou účast proměnili ve vítězství,
když jsme ve finále zdolali USK Praha. Pod hlavičkou Mlékárny Kunín
jsme do zápasů o titul postoupili čtyřikrát, nicméně další titul už se
nám získat nepodařilo. Naopak jsme ale opakovaně získali Český
pohár a navíc i mezinárodní trofej Středoevropskou ligu CEBL. Když
po deseti letech Mlékárna Kunín ukončila spolupráci s naším klubem,
novým partnerem se stala společnost Geofin a společně s jejím jmé-
nem se do názvu klubu vrátil i Nový Jičín. Pod názvem Geofin Nový
Jičín jsme opět dvakrát postoupili až do finále o postup do nejvyšší
soutěže, nicméně opakovaně jsme zůstali těsně pod vrcholem. Po
dvou letech přichází nový partner Mlékárna Miltra a s ní i další mezi-
národní úspěch, tentokrát vítězství v Central European Basketball lea-
gue. Nedílnou součástí našeho účinkování v nejvyšší soutěži bývalo
také pravidelné zápasové vystupování skupiny Cheerleaders, která

svými tanečně-gymnastickými vstupy vyplňovala pauzy v rámci bas-
ketbalových zápasů. I v tomto ohledu jsme byli absolutními průkopníky
v rámci ČR a o vysoké kvalitě těchto vystoupení nejlépe svědčí i účin-
kování této skupiny na mezinárodních utkáních reprezentace ČR.

Sestup z nejvyšší basketbalové soutěže
Pro sezonu 2009/10 se novým partnerem stala společnost Unibon
a po roce s jejím odchodem také končí účinkování našeho klubu
v nejvyšší soutěži. V té době přichází také poslední změna názvu
klubu, tentokrát na BK Nový Jičín. Během devatenácti sezon v nejvyšší
soutěži jsme získali jeden titul mistra ČR, 8x druhé a 4x třetí místo,
a také 5x Český pohár. V našem dresu se představila celá řada repre-
zentantů ČR, např. Jaroslav Kovář, Josef Jelínek, Dušan Medvecký,
Jiří Okáč, Petr Welsch, Marian Přibyl, Radek Nečas, David Hájek nebo
Rostislav Pelikán. Po konci v nejvyšší soutěži jsme se propadli až
na úroveň Severomoravského oblastního přeboru, odkud se nám
postupně podařilo postoupit zpět do druhé nejvyšší soutěže 1. Bas-
ketbalové ligy, kde jsme již pravidelným účastníkem. V minulé sezoně
jsme dokonce bojovali až o postup do Kooperativa NBL. 

Důležitá výchova mladé generace 
Samozřejmostí je i fungování basketbalových přípravek. Několik
našich odchovanců se díky hostování v NH Ostrava zúčastnilo také
celostátních Final four mládežnických soutěží celé České republiky.
Naši hráči se pravidelně účastní Streetballových turnajů v rámci ČR,
kdy se jim pravidelně daří získávat umístění na stupních vítězů. Další
aktivitou našeho klubu je spolupořadatelství tradičního Streetballu.
Již přes dvacet ročníků se uskutečnilo, až na výjimky způsobenými
počasím, na novojičínském náměstí. 

Sportovní hala prošla rozsáhlou rekonstrukcí
Své zápasy hrajeme ve sportovní hale vystavěné v 70. letech minulého
století coby součást sportovního komplexu s plaveckým bazénem. Hala
samotná prošla několika změnami, když časem přibyla levá část hlediště,
proběhla rekonstrukce vzduchotechniky a v roce 2022 také generální
oprava palubovky a hlediště, po které je celá sportovní hala laděna do
klubových oranžovo-šedých barev. I naše hala má za sebou bohatou
historii, kdy se zde kromě zápasů nejvyšší soutěže hrála také utkání
reprezentace České republiky a další zápasy mezinárodních soutěží.

Přijďte mezi nás, nikdy není pozdě!
Zároveň bychom chtěli i touto cestou pozvat všechny mladé příznivce
basketbalu, aby se na nás přišli podívat, popřípadě si v rámci tréninkové
jednotky nebo přípravek basket vyzkoušet. Ikdyž vdnešní době sílí tlak
na to, aby děti začínaly s konkrétním sportem co nejdříve, tak u nás vy-
znáváme heslo, že „téměř“ nikdy není pozdě. A naše pozvání samo-
zřejmě platí ipro mladé slečny, protože právě počet děvčat v nejmladších
kategoriích roste a naším cílem je samostatný dívčí tým. Takže holky
a kluci, kterým učaroval svět bezedných košů, přijďte mezi nás! (Infor-
mace na www.basketnj.cz nebo na FB BC Nový Jičín.) Petr Horák
(Za poskytnuté materiály o prof. Stanislavu Peškovi děkujeme Gym-
náziu Nový Jičín.) Fota: Archiv basketbalového klubu 

Kolébkou basketbalu bylo novojičínské gymnázium
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Mladší žáci bojují s Novou hutí Ostrava.
Část vítězného týmu Mistra České republiky z roku 1999: (zleva) Bojan
Lapov, Petr Welsch, Pavel Klimeš, Levell Sanders a Shawn Simpson.
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Německojazyčný region Kravařsko nacházející se na území seve-
rovýchodní Moravy nese s sebou v rámci historie několik význam-
ných osobností, které se zapojily do událostí první světové války.
Patřili mezi ně admirál Eugen von Chmelarž (*17. 11. 1856 Nový
Jičín – †13. 8. 1945 Perchtolsdorf), konteradmirál Wilhelm von
Kesslitz (*26. 5. 1862 Nový Jičín – †4. 3. 1944 Graz), generál pěcho-
ty Klaudius Czibulka von Buchland (*22. 9. 1862 Nový Jičín –
†18. 4. 1931 Merano), generálplukovník Karl Křitek (*24. 10. 1861
Split – †3. 10. 1928 Vídeň) a polní maršál Eduard von Böhm-Ermolli
(*12. 2. 1856 Ancona – †9. 12. 1941 Opava). Nejvýznamnější udá-
losti, do kterých se Novojičínští v rámci pozemní armády zapojili,
se odehrávaly na východní frontě v bojích proti carskému Rusku.

Klaudius Czibulka von Buchland
Jeden z nejvýznam-
nějších novojičín-
ských armádních ve-
litelů Klaudius Czibul-
ka se narodil 22. září
1862 v Novém Jičíně
do rodiny adjunkta
okresního hejtman-
ství Rudolfa Czibulky
a jeho ženy Leopoldi-
ne. Jeho nevlastní
bratr Hubert von Czi-
bulka se na počátku
20. století stal velite-
lem VIII. armádního
velitelství v  Praze
a zúčastnil se jako
představitel tehdejší
pražské armádní špič-
ky všech významných
událostí. Klaudius Czi-
bulka postupoval ve
vojenských hodnos-
tech a jako polní pod-
maršál se zúčastnil
prvních bojů „Velké

války“. V roce 1915 jeho sbor (Korps Czibulka) již působil na východní
frontě. Provedl zde několik vojenských válečných operací. Za úspěš-
né vedení protiofenzívy proti Kerenského útoku v létě roku 1917
získal třetí nejvyšší armádní hodnost generála pěchoty. Císař
a poslední český král Karel I. mu udělil několik vyznamenání a v roce
1918 šlechtický predikát von Buchland. Po skončení válečného
běsnění a vzniku Československé republiky vstoupil Czibulka do
její armády a obdržel hodnost armádního generála. Pobýval často
v Karlových Varech a roku 1931 zemřel v italském lázeňském městě
Meranu.

Karl Křitek
V domě č. 10 na novojičínském náměstí se 31. března 1830 narodil
Johann Victor Křitek, který později působil jako generální intendant
rakouské armády. Roku 1891 mu byl za věrnou službu udělen rytíř-
ský kříž Řádu Františka Josefa I. Při jeho působení u vojenského
komisařství ve Splitu se mu 24. října 1861 narodil syn, který dostal
jméno Karl. Ten se stal významným rakousko-uherským velitelem
v první světové válce. Ve velení svého XVII. sboru se účastnil prů-
lomu u Gorlice, v roce 1916 se zapojil do bojů na jižní frontě v bitvě
o Isonzo. Po návratu na východní frontu právě Karl Křitek při Keren-
ského ofenzívě v roce 1917 měl na starost nejtěžší úsek u Zborova,
kde se jemu podřízeným jednotkám 3. armády podařilo útok zasta-
vit a posléze zcela vytlačit ruská vojska z obsazených pozic. Karl
Křitek dosáhl vysoké hodnosti generálplukovníka a stal se zetěm
novojičínského rodáka a čestného občana Wilhelma Haase. V nově
vzniklém Československu obdržel hodnost armádního generála.
Karl Křitek zemřel v roce 1928 ve Vídni.

Eduard von Böhm-Ermolli
Syn kostelníka z Kunína
Georg Böhm se narodil
v  roce 1813 a později
nastoupil vojenskou
kariéru. V roce 1885 zís-
kal šlechtický predikát
Böhm-Ermolli. Jako
major pěšího pluku č. 1
Kaiser ve výslužbě žil
v hlavním městě Slezska
– Opavě. Při vojenské
službě v italské Anconě
se mu 12. února roku
1856 narodil prvorozený
syn Eduard. Ten pokračo-
val ve vojenských šlépě-
jích svého otce. Již při
vypuknutí války v  roce
1914 velel 2. armádě na
východní frontě. Jeho
armáda v  roce 1917
dosáhla významných
úspěchů na Ukrajině
a postoupila až k Oděse. Poslední lednový den roku 1918 byl pový-
šen do hodnosti polního maršála, jeho jednotky osvobodily Ukrajinu
od carské nadvlády. Po válce se Eduard von Böhm-Ermolli usadil
v Opavě, kde se snažil pomáhat vojákům bývalého Rakouska-Uher-
ska. V roce 1920 byl zařazen jako armádní generál ve výslužbě
u Československé armády. Na závěr života získal třetí armádní
hodnost, kdy mu v Německem obsazeném území Sudet byla pro-
půjčena hodnost armádního generála Wehrmachtu. V roce 1941
byl Eduardu von Böhm-Ermolli ve Vídni a následně v Opavě uspo-
řádán státní pohřeb a jeho hrobka je jedním z čestných míst opav-
ského hřbitova.

V dubnu letošního roku bude na nedalekém zámku Kunín před-
stavena výstava, která přiblíží unikátním způsobem život nejen
polního maršála Eduarda von Böhm-Ermolli, ale rovněž představí
unikátní exponáty z pozůstalosti uchovávané ve sbírkách Slez-
ského zemského muzea. V neděli 23. dubna 2023 se uskuteční
na zámku Kunín c. a k. armádní den za účasti historických vojen-
ských jednotek a slavnostní otevření výstavy pod záštitou Jeho
císařské a královské výsosti Markuse von Habsburg-Lothringen
a Spolku Radecký Praha. 

Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Novojičínští generálové za první světové války

Karl Křitek společně s vojenskou generalitou a císařem Karlem I. v roce
1917. Stojící druhý zleva Karl Křitek, pátý uprostřed Eduard von Böhm-
Ermolli. Foto: Muzeum Novojičínska

Eduard von Böhm-Ermolli v roce 1916. 
Foto: Slezské zemské muzeum

Klaudius Czibulka von Buchland v roce 1917.
Foto: Heeresgeschichtliches Museum 
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.

■ 1. 4. v 19:00 h • JUMPER CABLES A LEKTOŘI BLUEGRASSOVÉ
DÍLNY • malý sál
■ 5. 4. v 19:00 h • Stanislav Štepka: PÁN STROM • Mimořádně pou-
tavý příběh jinak na první pohled mlčenlivého stoletého stromu •
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová a další • Radošinské
naivné divadlo Bratislava • Předplatné D
■ 11. 4. v 19:00 h • Pierre Palmade, Christophe Duthuron: NA ÚTĚKU
•Road movie dvou zcela rozdílných žen • Hrají: Carmen Mayerová, Tere-
za Kostková, režie: Jakub Nvota • Komorní divadlo Kalich Praha •
Předplatné A
■ 16. 4. v 16:00 h • Jan Werich: KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ •
Učesaná – neučesaná, obutá – neobutá, přijede – nepřijede… • Slezské
divadlo Opava • Předplatné Čtyřlístek
■ 18. 4. v 19:00 h • Norm Foster: NIKDY NENÍ POZDĚ • Důmyslně
vystavěná komedie pro dva herce v šesti rolích • Hrají: Jana Paulová
a Václav Vydra • Divadlo Kalich Praha
■ 20. 4. v 19:00 h • ALINDE QUINTET • Anna Talácková – flétna,
Barbora Trnčíková – hoboj, David Šimeček – klarinet, Kryštof Koska –
lesní roh, Petr Sedlák – fagot • KPH • malý sál
■ 21. 4. v 19:00 h • DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE / NĚMÁ
ÉRA TOUR • Agentura Kontra Production Praha
■ 23. 4. v 19:00 h • Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
(náhradní termín za zrušené představení 29. 11.) • „Půjč mi svou
krásnou tvář. Další už zastanu. Společně stvoříme hrdinu z románu.“
• Hrají: Martin Valouch, Daniel Volný, Andrea Zatloukalová/ Soňa Kře-
pelová a další • Slezské divadlo Opava • Předplatné A
■ 25. 4. v 18:00 h a 26. 4. v 18:00 h • DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA
• Vystoupení žáků tanečního oboru ze třídy Anity Vahalové, Hany
Zapletalové a Andrey Strnadlové • ZUŠ Nový Jičín
■ 29. 4. v 15:00 a v 18:00 h • DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Vystou-
pení žáků a hostů ze třídy Ilony Rudelové • ZUŠ Nový Jičín

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

■ KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ • sobota 1. 4. / neděle
9. 4. v 17:30 h • Kocour v botách si bude v pohádkové dobrodružné
jízdě plnit poslední přání • USA, animovaný, komedie, 101 min.
■ JOHN WICK: KAPITOLA 4 • sobota 1. 4. / neděle 9. 4. ve 20:00 h /
pondělí 3. 4. v 19:00 h • John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak
porazit Nejvyšší radu. Než se mu však podaří získat svobodu, musí
čelit novému nepříteli, který má mocné spojence po celém světě •
USA, thriller, akční, kriminální, 169 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ TITINA, PSÍ POLÁRNICE • neděle 2. 4. v 17:30 h • Roztomilý čtyř-
nohý tulák, na kterého narazil na římské ulici, okouzlil italského kon-
struktéra a vzduchoplavce Umberta Nobileho natolik, že si ho vzal
domů • Norsko, animovaný, rodinný, dobrodružný, 90 min.
■ MOŽNÁ ŘEKNU ANO • neděle 2. 4. ve 20:00 h • Michelle a Allen
tvoří mladý pár. Jednoho dne se rozhodnou pozvat své rodiče na
večeři a svěřit se jim se svým záměrem vzít se. Večer však vůbec
neprobíhá podle plánu • USA, komedie, romantický, 95 min., titulky,
nevhodné do 12 let
■ VELKÉ NIC • úterý 4. 4. ve 20:00 h • Byli jsme best in covid? Kdo
měl plán: lidstvo, nebo virus? Česko, dokument, 103 min. 
■ TOP GUN: MAVERICK • středa 5. 4. ve 13:00 h • Jeden z nejlepších
pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce • USA,
akční, drama, 131 min., nevhodné do 12 let 
■ JACK MIMOUN A TAJEMNÝ OSTROV • středa 5. 4. / neděle 16. 4.
ve 20:00 h • Dva roky poté, co přežil sám na nepřátelském ostrově Val
Verde, se Jack Mimoun stal hvězdným dobrodruhem • Francie, komedie,
104 min., nevhodné do 12 let 
■ TŘI MUŠKETÝŘI: D’ARTAGNAN • čtvrtek 6. 4. / pátek 21. 4.
v 17:30 h • V království rozděleném náboženskými válkami a pod
hrozbou britské invaze hrstka mužů a žen zkříží meče a spojí svůj
osud s osudem země • Francie, dobrodružný, 121 min. 
■ AIR • čtvrtek 6. 4. / sobota 8. 4. / pondělí 10. 4. / středa 19. 4.

ve 20:00 h / pátek 14. 4. v 17:30 h • Příběh podnikavého manažera
společnosti Nike, Sobotannyho Vaccara a jeho nekonvenčního týmu
odhaluje neuvěřitelnou spolupráci mezi tehdejším nováčkem Michae-
lem Jordanem a začínající basketbalovou divizí společnosti Nike,
která díky značce Air Jordan způsobila revoluci ve světě sportu • USA,
drama, 112 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ SUPER MARIO BROS. VE FILMU • pátek 7. 4. / sobota 15. 4. /
neděle 23. 4. v 17:30 h • Na celém světě nenajdete populárnější insta-
latéry, než jsou kníratí bráchové Mario a Luigi • USA, animovaný,
komedie, 92 min.
■ PAPEŽŮV VYMÍTAČ • pátek 7. 4. / úterý 11. 4. ve 20:00 h / čtvrtek
27. 4. v 17:30 h • Film je inspirován životem Gabriela Amortha (Russell
Crowe), skutečného italského kněze, který na žádost Vatikánu provedl
více než 100 tisíc vymítání! • USA, horor, 120 min., titulky, nevhodné
do 12 let
■ ZACHRAŇTE TYGRA • sobota 8. 4. / neděle 16. 4. v 17:30 h • Jedné
noci zachrání malý sirotek Balmani tygří mládě, jehož matku zabili
nemilosrdní pytláci. Utečou spolu a vydávají se na dalekou cestu do
odlehlého kláštera Tygří hnízdo • Itálie, rodinný, dobrodružný, 94 min.
■ VELRYBA • středa 12. 4. ve 20:00 h • Lidé jsou úžasní. Tento nakaž-
livý optimismus je superschopností Charlieho. Vidí v lidech jen dobro
a v nás tak probouzí empatii • USA, drama, 117 min., titulky, nevhodné
do 12 let 
■ METALLICA: 72 SEASONS – GLOBAL PREMIERE • čtvrtek 13. 4.
v 17:30 h • Film obsahuje exkluzivní rozhovory s Metalicou, v nichž
kapela přiblíží vznik a příběh stojící za celou deskou, a doprovodné
videoklipy ke každé skladbě na albu • USA, dokument, hudební, 120
min., originál, nevhodné do 12 let
■ RENFIELD • čtvrtek 13. 4. / sobota 15. 4. ve 20:00 h • Šéfa, který
svým podřízeným pije krev, zažil asi každý. Když je vaším nadřízeným
hrabě Drákula, dostává „pití krve“ dost zlověstný rozměr • USA, kome-
die, horor, 97 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ SÁZKA NA ZLATO • pátek 14. 4. / pondělí 17. 4. ve 20:00 h • Největší
nikdy neodvyprávěný příběh o hudbě! • USA, hudební, životopisný,
120 min., titulky
■ KAREL KRYL – KDO JSEM…? • úterý 18. 4. ve 20:00 h • K celove-
černímu 85minutovému filmu je jako bonus přiřazen 25minutový
film o filmu „Bratříčku, zavřel jsi vrátka?“, který přináší hluboce lidské
Krylovo zamyšlení nad stavem našeho vědomí a svědomí. • Česko-
slovensko, hudební, 110 min.
■ SLUŽKA • středa 19. 4. ve 13:00 h • Dvě dívky zmítané problémy
dospívání a citovou nejistotou se rozhodnou podlehnout vzájemné
přitažlivosti bez ohledu na rozdíly v jejich sociálním postavení a národ-
nosti • Slovensko, Česko, drama, historický, 110 min., CZ, nevhodné
do 12 let
■ MAFIE MAMMA • čtvrtek 20. 4. v 17:30 h / neděle 23. 4. ve 20:00 h
• Kristin žije poklidný život v Americe. Když se však dozví, že se stala
hlavou mafiánské rodiny po právě zesnulém dědečkovi, její život se
obrátí naruby • Velká Británie, Itálie, USA, akční, komedie, drama,
101 min., titulky
■ SMRTELNÉ ZLO: PROBUZENÍ • čtvrtek 20. 4. / sobota 22. 4.
ve 20:00 h • Snímek od tvůrců hororové klasiky EVIL DEAD přesouvá
děj z lesů do města a vypráví zvrácený příběh dvou odcizených sester,
jejichž shledání přeruší probuzení démonů posedlých masem. Což
je vrhne do totálního boje o přežití, v němž čelí té nejhorší verzi rodiny,
jakou si lze představit • USA, horor, 97 min., titulky, nepřístupné do
15 let
■ INVALIDA • pátek 21. 4. / pondělí 24. 4. / neděle 30. 4. ve 20:00 h
/ pátek 28. 4. v 17:30 h • Černá komedie o kolosální pomstě a nej-
pevnějším přátelství. Bláznivý příběh naprosto nepravděpodobného
akčního hrdiny a jeho snahy získat zpět svou rodinu • Slovensko,
komedie, 100 min., SK, titulky, nevhodné do 12 let
■ MYŠKA A MEDVĚD NA CESTÁCH • sobota 22. 4. / neděle 30. 4.
v 18:00 h • Kdo by neznal upovídanou myšku Celestinu a jejího nej-
většího kamaráda medvěda Ernesta? • Francie, Lucembursko, ani-
movaný, dobrodružný, rodinný, 80 min.
■ SUPERCELA • úterý 25. 4. / pátek 28. 4. ve 20:00 h • William celý
život snil o tom, že půjde v otcových šlépějích a stane se lovcem
bouří. Jeho legendárního otce před lety vzalo s sebou supertornádo
• USA, akční, 101 min., titulky, nepřístupné do 15 let



11Duben 2023 Novojičínský zpravodaj

■ 1.–29. 4. • Coffeemusicbar • POSTŘEHY IV. • Výstava fotografií
absolventů fotokurzu realizovaným při MKS Nový Jičín
■ 1. 4. od 9:00 do 13:00 h • Masarykovo náměstí • 41. VALAŠSKÁ
RALLYE v Novém Jičíně • více na www.valasskarally.cz
■ 3.–27. 4. • Městská knihovna • Romské osobnosti – výstava •
Medailonky osobností, kteří jsou úspěšní ve své práci nebo dokázali
něco výjimečného. Koná se u příležitosti Mezinárodního dne Romů,
připomínaný 8. dubna, a je k vidění v provozních hodinách určených
veřejnosti
■ 3.–6. 4. • Masarykovo náměstí • Kulturní program v rámci Veli-
konočního jarmarku v Novém Jičíně • kompletní program na
www.mksnj.cz a na plakátovacích plochách
■ 4.–26. 4. • Výstavní síň „Stará pošta“ • Veselá výstava - prezentace
činnosti výtvarných kroužků SVČ Fokus Nový Jičín. Vernisáž v pondělí
3. dubna v 17:30 h • dospělí 20 Kč / děti 10 Kč
■ 7. 4. ve 20:00 h • klub Galerka • Jakub Děkan s Láskou tour 2023
• Po úspěšném turné v minulém roce se oba hudebníci rozhodli pokra-
čovat ve společných koncertech i letos na jaře. Uslyšíte známé písně
obou zpěváků v neznámých úpravách, řadu veselých historek a zcela
jistě i mnohem víc • 200 / 250 Kč
■ 14. 4. v 15:30 h • Městská knihovna, areál zahrady • Mezinárodní
den Romů 2023 • Setkání příznivců romské kultury v rámci oslavy
Mezinárodního dne Romů. Těšit se můžete na ukázku romské hudby,
literatury a módy
■ 14. 4. ve 20:00 h • klub Galerka • Vašek Koubek duo – s harmonikou
a Ondrou Fenclem • Český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec,
režisér, milovník života, trubadúr, svéráz, vypravěč, pohádkář, orga-
nizátor s jedinečnou schopností nadchnout, člověk! • 160 / 200 Kč
■ 15.–16. 4. • Městská knihovna • Výstava železničních modelů
a kolejišť • Výstava ve spolupráci se Společností přátel železničního
modelářství a železnice • 50 Kč
■ 20. 4. v18:00 h • klub Galerka • Galerdoor & Afrika stuktukem –Tomík
Vejmola • Přednáška o cestě tuktukem  po východní Africe • 70 / 100 Kč
■ 21. 4. ve 20:00 h • klub Galerka • H. U.- Hudební událost • Seskupení
zkušených ostravských muzikantůve složení: Oskar Kraina –akustická
kytara, foukací harmoniky, zpěv / Vladimír Galusek – elektrická kytara,
zpěv / Rostislav Kňura – bicí nástroje / Štěpán Sojka – basová kytara
/ Martin Gadula – klarinet, saxofon / Viktorie Miturová – tenor, saxofon
/ Martin Jarošek - piano / Yveta Krainová - zpěv • 170 / 200 Kč
■ 26. 4. v 19:00 h • Kino Květen • Talk show Zbigniewa J. Czendlika
– Postel, hospoda, kostel • 220 / 270 Kč
■ 27. 4. ve 14:00 h • Městská knihovna, učebna • Trénování paměti
• Seznámení s pamětí a různými paměťovými hříčkami povede tre-
nérka Martina Burianová • 40 / 60 Kč
■ 30. 4. od 14:00 h • Žerotínova ulice, Masarykovo náměstí • Tradiční
pálení čarodějnic • Program pro děti, masky, soutěže, alchymistická
laboratoř s Golemem a mnoho dalšího. Chybět nebude čarodějný
průvod centrem města s vyhlášením nejhezčí čarodějnice večera.
V odpoledních a večerních hodinách vystoupí:  Klika NJ blues band,
Marco Campos & T4F, Hospodský bordel. • Podrobný program nalez-
nete na webu www.mksnj.cz

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

■ 3.–26. 4. • Výstavní síň „Stará pošta“ • VESELÁ VÝSTAVA • Výsta-
va výtvarných kroužků SVČ Fokus, vernisáž 3. dubna v 17:30 h 
■ 2. 4. od 8:00 h • Atletický stadion • JARNÍ OVÁL • 2. ročník Novo-
jičínské běžecké ligy • Startovné: děti a junioři zdarma, dospělí 100 Kč
■ 5. 4.–6. 4. od 17:00 do 17:00 h • VELIKONOČNÍ PŘESPÁVAČKA
NEBOLI ZÁCHRANA VELIKONOC • Netradiční 24hodinová akce s pře-
spáním v režii mladých animátorů Fokus • cena 400 Kč
■ 7. 4. od 9:00 h • SVČ FOKUS – velký sál • VELIKONOČNÍ STOLNÍ
TENIS • Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče
• cena 50 Kč za hráče
■ 14. 4. od 16:00 h – 15. 4. do 10:00 h • SVČ Fokus • KOUZELNÁ
JARNÍ NOC • Tradiční přespávací akce plná akce, zábavy a her pro
děti od 6 do 12 let, spacáky a plyšáky s sebou
■ 18. 4. od 9:00 do 16:00 h • Masarykovo náměstí • DEN ZEMĚ 2023
• Akce bude spojena s informacemi otřídění odpadů arecyklací, přijede
Záchranná stanice Bartošovice, ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM, Střední
zemědělská škola a další. Nejen pro děti bude připraven program
■ 29. 4. od 9:30 do 16:00 h • Basketbalová hala • TANEC FOKUS
2023 • Nepostupová soutěžní přehlídka amatérských tanečních sku-
pin. Soutěžní žánrové kategorie: street dance, disco dance, show
dance (street show, disco show), zumba a různé
■ 30. 4. od 9:30 do 12:00 h • Amfiteátr skalky a okolí • ČARODĚJ-
NICKÝ KROS • Běžecké závody v rámci Novojičínské běžecké ligy.
Závod je otevřený pro všechny věkové kategorie • Startovné: děti
zdarma, dospělí 100 Kč

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

Návštěvnické centrum
telefon: 556 711 888, 735 704 070, e-mailová adresa:
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 

Výstavy:
■ 2. 2.–30. 4. • výstava fotoaparátů s názvem od ANALOGU PO
DIGITÁL ze sbírky Jaroslava Blažka • placená expozice klobouků 
■ 3. 4.–30. 4. • výstava fotografií Miroslava Kardačinského s názvem
TAKY U NÁS ŽIJÍ • Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 3. dubna
od 17:00 hodin v prostorách galerie Návštěvnického centra.

Nabídka TIC:
■ Nabízíme k zapůjčení audioprůvodce, trekové hole

a disky pro discgolf
■ Z expozice klobouků si můžete odnést suvenýr v podo-

bě fotografie
■ Turistické noviny „Novojičínsko“ k dostání zdarma na recepci TIC
■ V prodeji originální suvenýry festivalové značky Pivobraní 
■ Široká nabídka upomínkových předmětů pro všechny generace

■ od 21. 4. • Rytířský sál, Kamenná síň • PO STA-
RÝCH CESTÁCH - MALÍŘSKÉ TOULKY KRAVAŘSKEM • Výstava
výtvarného umění krajiny někdejšího Kravařska.
■ 30. 4. od 18:00 do 22:00 h • ČARODĚJNÁ MUZEJNÍ NOC • 1. nádvoří:
Flašinetář, stánkový prodej kávy, dezertů akoláčů, stánek s příborskými
oříšky, stánek s medovinou a ovocnými víny • Rytířský sál a Kamenná
síň: Komentované prohlídky výstavy Z rajské zahrady s babkou koře-
nářkou a nabídkou bylinných čajů •Trámový sál: Loutkové divadlo Rol-
nička – pohádka O kóze Róze, program pro děti: Questing na téma
Filipojakubské noci, čarování s bylinkami •Nová galerie:Komentované
prohlídky výstavy Staré cesty – Malířské toulky Kravařskem, prezentace
Stavění májek na Novojičínsku, soubor lidových písní a tanců Javorník
– lekce tance pro dospělé • 2. nádvoří: Ochutnávka tradičních zdravých
pokrmů, pohanková kaše naslano anasladko, vystoupení Vem Camará
Capoeira Nový Jičín, soubor Javorník, cimbálová muzika Oderská
chasa • Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti

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

■ TALK SHOW ZBIGNIEWA J. CZENDLIKA – POSTEL, HOSPODA,
KOSTEL • středa 26. 4. v 19:00 h • Talk show je vyprávěním příběhů
z jeho života osobního i jiného, podané humorem jemu vlastním, kdy
některé z nich jsou zaznamenány ve stejnojmenné knize
■ KRÁSNÁ KATASTROFA • čtvrtek 27. 4. / sobota 29. 4. ve 20:00 h
• Romantické drama o snaze udělat tečku za minulostí a o strastech
takového rozhodnutí v konfrontaci se „špatným“ chlapem • USA,
romantický, drama, 105 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ MIA A JÁ VE FILMU • sobota 29. 4. v 18:00 h • Výprava ze skuteč-
ného světa dovnitř kouzelné knihy a do jejího animovaného světa
plného magie, elfů a jednorožců • Německo, Austrálie, animovaný,
dobrodružný, rodinný, 82 min.
Legenda: ■ Běžné představení ■ Dětské představení ■ Filmový klub
■ Bio senior ■ Živé představení
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Na Skurečené potřiapadesáté

Přes tři desítky příznivců pěší turistiky se poslední únorovou sobotu
vydaly na již šestý ročník Večerního výstupu na Svinec, pořádaného
Klubem českých turistů, odborem Turisti N. Jičín. Jako každý rok
jsme se sešli u altánku ve Smetanových sadech a společně pokra-
čovali tentokrát lesoparkem nad Hückelovými vilami ke Slunečním
lázním, odkud byly nádherné výhledy do okolí. Dalším bodem  naší
trasy byla vodní nádrž Čerťák. Díky slunečnému počasí jsme nabyli
dojmu, že až na Svinec se nám pošlape lehce. To jsme ale netušili,
že když se dáme neznačenou trasou, bude nás čekat nejen bláto, ale
i popadané stromy a větve. Jejich zdolávání bylo vskutku náročné.
Tou dobou už slunce začalo zapadat za obzor a nám se na kopci
nad Kojetínem naskytl dechberoucí pohled na nedaleké kopce, zří-
ceninu hradu Starý Jičín a Beskydy. Ještě jsme se společně vyfotili
u křížku a vyrazili k chatě Svinec, kde jsme se mohli občerstvit a probrat
společné zážitky z trasy.
Při návratu do Nového Jičína už byla úplná tma. Nás to však nezaskočilo,
protože jsme se vybavili „čelovkami“ a svítilnami.
Těšíme se na setkání s vámi při dalším ročníku v únoru 2024.

Lenka Hrnková

Večerní výstup na Svinec

Foto: Ivan Čejka

zve širokou veřejnost v  úterý
18. dubna od 16:30 hodin do
výstavních prostor na Baště na

vernisáž výstavy Marek Kučinský – Politici a kruhy. Výstava potrvá
do 24. května, vstup je volný. V sobotu 22. dubna pak ve spolupráci
se Střediskem volného času FOKUS zveme na tradiční „Otvírání
studánek neboli Cestu za tuctem studánek na Puntíku“. Společně
vyrážíme v 11:45 hodin z autobusové zastávky Žilina-U Partyzána
nebo lze využít autobus s odjezdem v 11:35 hodin z autobusového
nádraží, stanoviště č. 5. V úterý 25. dubna od 16:30 hodin zveme
na přednášku PhDr. Ľubici Mezerové Stavebně-historický průzkum
Hückelových vil,  vstup je opět volný. Bližší informace naleznete
na našich vývěskách, internetových stránkách, facebookovém
profilu a instagramu. Lenka Chobotová

Klub rodáků a přátel města

Pozvánky
■ Jarmark ve znamení svátků jara
Velikonočním jarmarkem ožije Masarykovo náměstí v Novém Jičíně
od pondělí 3. dubna do pátku 7. dubna. Nakoupit ve stáncích budou
moci návštěvníci od pondělí do čtvrtka, vždy od 8:00 do 17:00 hodin,
avpátek od 8:00 do 15:00 hodin. Kromě prodeje velikonočních dekorací,
pochutin adalšího zboží bude připraven kulturní program. Více informací
na www.icnj.cz.

■ Do knihovny na výstavu železničních modelů a kolejišť
Ve dnech 15.–16. dubna pořádá Společnost přátel železničního mode-
lářství a železnice, společně s Městským kulturním střediskem Nový
Jičín, výstavu železničních modelů a kolejišť. Představí se modelová
kolejiště a modely ve velikostech N, TT, O. Výstava se koná v prostorách
Městské knihovny Nový Jičín, Husova 2, a to v sobotu 15. dubna od 9:00
do 17:00 hodin, v neděli 16. dubna od 9:00 do 12:00 hodin. Jednotné
vstupné 50 Kč na osobu je možno zakoupit v předprodeji nebo na místě. 

■ Do Bookafe na besedu se spisovatelem Palánem
Kavárna Bookafe v ulici Dolní brána srdečně zve v pátek 21. dubna
v 17:00 hodin na setkání s Alešem Palánem, novinářem a autorem
mnoha rozhovorů s význačnými českými osobnostmi a hlavně auto-
rem bestselleru „Raději zešílet v divočině“ (Kniha roku Lidových novin
2018) a jeho dalších pokračování o lidech, kteří se rozhodli žít jako
samotáři stranou civilizace.

■ Turisti zvou na zájezd do Posázaví
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve příznivce na týdenní
zájezd do Posázaví, který se uskuteční v termínu 29. dubna až
6. května. Odjezd vlastním autobusem v 6:00 hodin od Lidlu. Navští-
víme mimo jiné Stvořidla, Rataje nad Sázavou, Český Šternberk, Zruč
nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Vlašim a také bájnou horu Blaník.
V ceně zájezdu je doprava, ubytování s polopenzí a poplatek obecnímu
úřadu a mapy jednotlivých tras. Aktuální informace najdete na
https://turisti-kctnj.cz a na vývěskách na ulicích Lidické a K Nemocnici.

■ Jarní číslo turistických noviny „Novojičínsko“
Návštěvnické centrum Nový Jičín vydalo jarní číslo Turistických novin.
Nechybí zde především pozvánky na kulturní akce v Novém Jičíně
a blízkém okolí a rovněž tipy na zajímavé turistické atraktivity, které
stojí za to navštívit. Noviny budou k dostání na recepci Návštěvnic-
kého centra, v  budově městského úřadu nebo elektronicky na
www.icnj.cz/stranka/turisticke-noviny-novojicinsko.html.

■ Výlet na Velký Javorník
Klub českých turistů, odbor TJ Nový Jičín zve všechny, kteří se rádi
toulají přírodou, na výlet na Velký Javorník v sobotu 15. dubna.
Trasa: Rožnov p/R – Kamenárka – Velký Javorník – Veřovice, délka
17km. Odjezd zNJ v7. 10 hodin zautobusového nádraží, zastávka č.5.

Také v letošním roce se 25. února konal na turistické chalupě na Sku-
rečené tradiční zimní sraz turistů. Už 53. ročník pořádal odbor Klubu
českých turistů při Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, celkem se sešlo
kolem 150 účastníků. Nejvíce z Nového Jičína, ale také z Oder, Příbora,
Mořkova, Ostravy, Frýdku-Místku, Bohumína, Českého Těšína, Valaš-
ského Meziříčí, Vsetína a dalších míst. Na místo setkání uprostřed
přírody přicházeli turisté pěšky nebo na běžkách z několika směrů.
Ti nejzdatnější se vydali z Pusteven směrem na Martiňák, další pří-
stupové trasy vedly z Horní Bečvy nebo z Podolánek. Nakonec se
všichni sešli na Skurečené, kde se mohli ohřát, občerstvit se a zano-
tovat si u kytary. Děti si ještě užívaly sníh, který v té době už ve městě
chyběl. Jako každý rok panovala na chalupě dobrá nálada a také
vyšlo počasí, dokonce chvíli i sněžilo. Dík patří i pořadatelům, kteří
akci připravili a zajistili vše potřebné pro její hladký průběh. Za rok
na Skurečené opět na shledanou. Martina Fiedlerová

Foto: Martina Fiedlerová
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Letošní zima skončila, počasí v ní bylo jak na houpačce a dělalo nám
vrásky po celou dobu provozu našeho areálu. Díky městské dotaci na
koupi výkonnějších sněžných děl jsme mohli zasněžovat svah i v pod-
mínkách méně náročnějších na mráz. Provoz areálu jsme zajišťovali
od loňského 23. prosince do 5. března, s malou lednovou pauzou. Při
dostatku sněhu byla upravena i bílá stopa na Svinecké magistrále pro
běžkaře v délce asi 10 km úctyhodných 12 dní! Sjezdovku využívala
veřejnost, závodní oddíly pro tréninky, školy a školky, které u nás absol-
vovaly lyžařské kurzy. Pro malé lyžaře jsme navršili nový výstup, aby
se mohli učit na mírnější spodní části sjezdovky.
Počet prodaných skipasů pro kurzy byl okolo 1600 kusů, průměrně se
učilo tenhle překrásný sport asi 50 dětí denně. Díky Ski škole Eskimák
(není to hrubka s měkkým i) nás navštívili žáčci nejen z Nového Jičína
aokolí, ale rovněž zněkolika sousedních okresů. Lyžařský oddíl Svinec
reprezentuje Nový Jičín ina závodech republikové úrovně, navíc s letošní
účastí na dětské olympiádě. Pro veřejnost jsme zorganizovali například:
Dvouhodinový Skialpsprint, závod v obřím slalomu pro registrované
i neregistrované závodníky, a karneval na lyžích s jízdou na čemkoliv
a přejezdem přes vodu.
Prožili jsme díky vám skvělé sportovní zážitky a chceme i nadále dělat
sport dostupnější. Bez vás avaší podpory to ale nezvládneme. Děkujeme
za kladné reference návštěvníků a zveme vás k lyžování v příštím roce.
Sledujte nás na www.facebook.com/lksvinec a www.skisvinec.cz –
naše aktivity zimou nekončí! SKOL SVINEČÁCI! Vladimír Seifert 

Zimní sezona Skiareálu Svinec

Sportovní pozvánky

Další úspěchy mladých zápasníků 
V sobotu 18. února se v Ostravě konalo
mistrovství ČR mladších žáků a kadetů
v zápase volný styl, za účasti borců z 26
oddílů. Z Nového Jičína se do soutěže kva-
lifikovali čtyři zápasníci abyli velmi úspěšní.
V mladší kategorii získal Vojtěch Kundrát
v silné konkurenci titul Mistr České republiky
aMatěj Staněk vybojoval bronzovou medai-
li. Mezi staršími Marek Moravčík podlehl až
ve finále zkušenějšímu soupeři a obsadil
druhé místo, Ladislav Timko byl čtvrtý.
Otýden později pořádal plzeňský oddíl Sla-
voj mezinárodní mládežnický turnaj za
účasti téměř 200 závodníků ze 7 států –
ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa aUkrajiny.  V této
konkurenci se neztratili ani naši borci.  Matěj Staněk ve své kategorii
zvítězil, Pavol Siryi a Marek Moravčík získali stříbrné medaile, Theodor
Brož byl čtvrtý, Vojtěch Kundrát šestý a Ladislav Timko sedmý. Mezi
28 oddíly se Novojičínští umístili na pěkném sedmém místě.  
Je vidět, že i přes ne úplně ideální podmínky jsou zápasníci Nového
Jičína schopni konkurovat soupeřům ize zemí, kde je zápas populárnější
než v ČR a příslušnými orgány mnohem více podporován. Velký dík za
to patří našim trenérům – Romanu Kopeckému, Adolfu Nytrovi, Martinu
Szarowskému a Kamilu Škarkovi. Jiří Gold, předseda oddílu

Mistr České republiky Voj-
těch Kundrát.

Foto: Martin Szarowský

V neděli 5. března 2023 byl vyhodnocen 4. ročník akce Na Svinec.
Zúčastnilo se celkem 169 borců, kteří za 12 měsíců vystoupali
k Chatě Svinec celkem 6011krát a přitom překonali více než
1 382 000 výškových metrů. Nejvíc výstupů měl účastník Big
Mojda79 – 329 výstupů a nejúspěšnější ženou byla Petis s 221
výstupy. Každý účastník, který vystoupal alespoň padesátkrát,
obdržel pamětní medaili. Informace k ročníku 2023 a k možnosti
účasti v akci najdete na www.nasvinec.cz. Jiří Klein

Vyhodnocení akce Na Svinec 2022

Tři Kubové na diskgolfové bedně

Za jarních teplot v sobotu 4. března se na turnaji Bedřich Smetana
Memoriál ve Smetanových sadech podařilo členům diskgolfového klubu
Moravian Gators Jakubu Dostálovi, Jakubu Knápkovi a Jakubu Veselému
zahrát shodný výsledek v kategorii Open. O stupních vítězů tak rozhodoval
velmi netradiční rozhoz mezi třemi hráči – bylo jisté, že vyhraje Jakub,
ale který? Nakonec se nejlépe dařilo Jakubu Dostálovi, Jakub Veselý
skončil stříbrný a Jakub Knápek obsadil třetí příčku. V kategorii Master
doplnil jejich výkony ziskem stříbra Karel Dostál, v kategorii Women
vyhrála Eliška Bártková a kategorii Junior ovládl Silvestr Mikuláštík
mladší. Úspěchy našich svěřenců završil Kristián Kvita vítězstvím v kate-
gorii Open následující sobotu 11. března na turnaji v Zašové. 
A ještě mimořádná novinka! Do širšího výběru České diskgolfové repre-
zentace se nominovalo hned sedm členů našeho klubu. Jsou jimi:
Jakub Knápek, Bohdan Bílek, Kryštof Novák, Jakub Veselý, Eliška Bárt-
ková, Kristýna Jurčíková a Nikol Mikuláštík. Všichni jmenovaní mají
velkou šanci zahrát si na letošním mistrovství Evropy. Radek Dostál

Atletika
■ 2. 4. od 9:30 h • atletický stadion • JARNÍ OVÁL • 1. závod Novo-
jičínské běžecké ligy 
■ 30. 4. • Amfiteátr Skalky • ČARODĚJNICKÝ KROS • Běžecké závody,
startovné: dospělí 100 Kč, děti zdarma
Fotbal
■ 1. 4. od 10:15 h • Nový Jičín – Krnov (muži) • 2. 4. od 9:30 h • Nový
Jičín – Jablunkov (starší a mladší žáci) • 6. 4. od 16:00 h • Nový Jičín
– Bílovec (přípravka) • 9. 4. od 10:00 h • Nový Jičín – Prostějov (starší
a mladší dorost) • 15. 4. od 10:15 h • Nový Jičín – Břidličná (muži) •
16. 4. od 9:30 h • Nový Jičín – Vřesina (starší a mladší žáci) • od
16:00 h • SK Straník – Starý Jičín B • 23. 4. od 9:00 h • stadion SK
Straník • kvalifikace Ligy mistrů přípravek • 23. 4. od 10:00 h • Nový
Jičín – Přerov (starší a mladší dorost) • 27. 4. od 16:00 h • Nový Jičín
– Kopřivnice (přípravka) • 28. 4. od 16:00 h • Nový Jičín – Ženklava
(mladší žáci) • 29. 4. od 10:15 h • Nový Jičín – Polanka n. O. (muži)
• 30. 4. od 9:30 h • Nový Jičín – Karviná (starší a mladší žáci)
Hokej
■ 31. 3.–2. 4. • Turnaj pro ročník 2012 (ČR, Polsko, Slovensko)
• 7.–9. 4. Turnaj pro ročník 2013 • 14.–16. 4. • Turnaj pro ročník 2011
(ČR, Polsko, Švýcarsko) • 21.–23. 4. • Turnaj pro ročník 2014 (ČR,
Polsko, Slovensko) • 29.–30. 4. • Turnaj pro ročník 2012 (ČR, Polsko,
Slovensko, Německo)
Házená
■ 2. 4. od 9:00 h • Nový Jičín – Kopřivnice • 10:20 h • Kopřivnice –
Klimkovice • 11:40 h • Nový Jičín – Klimkovice (vše starší žáci)
■ 16. 4. od 9:00 h • Nový Jičín – Hrabůvka • 10:20 h • Hrabůvka –
Třinec • 11:00 h • Nový Jičín – Třinec (vše mladší žačky)

Nejlepší hráči kategorie Open na turnaji Bedřich Smetana Memo-
riál. Foto: Tomáš Valík

Foto: Archiv lyžařského oddílu



Středisko veřejné zeleně v novém

Aktuality objektivem čtenářů 

V únoru začala revitalizace střediska veřejné zeleně v ulici Palackého,
která potrvá zhruba 41 týdnů a má být hotova letos v prosinci. Zho-
tovitelem je stavební společnost NOSTA, jíž byla stavba předána letoš-
ního 20. února. Předpokládané náklady na rekonstrukci dosáhnou
22,2 milionu korun včetně DPH. 
Nejdříve byly odstraněny stávající ocelové rámové haly, které byly již
za hranicí životnosti, a zahájeny práce na úpravě nového vjezdu a na
přeložkách podzemních sítí. Ve druhé polovině března byly započaty
výkopové práce pro retenční nádrž. 
Předmětem zakázky je výstavba tří nových skladovacích hal, z čehož
dvě budou uzavřené a jedna otevřená. Budou sloužit jako prostory
pro parkování vozidel a skladování techniky střediska. Následovat
má výstavba nové manipulační zpevněné plochy. Součástí rekon-

Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 14. dubna ve 12:00 hodin.Novojičínský zpravodaj
Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 04/2023 vyšlo 21. 3. 2023, distribuce 28.–31. 3. 2023. V případě 
problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237 nebo na e-mail: distribuce-reklamace@samab.cz. Adresa redakce: Městský
úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212. Šéfredaktorka: M. Machková. Redakční rada: R. Bobková,
D. Chrustawczuk, S. Kopecký, R. Polách, I. Pollaková, P. Šustala, P. Wessely. Vydavatel: město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Inzerce: G. Vyskočilová, telefon: 777 367 085,
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Za obsah reklamy
nese plnou odpovědnost zhotovitel, nikoliv redakční rada nebo město. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky
krátit či stylisticky upravit. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 10230. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na
e-mail: njzpravodaj@novyjicin.cz. Zpravodaj je k dispozici i v elektronické podobě na https://www.novyjicin.cz/novojicinsky-
zpravodaj-aktualni-vydani/. Přečíst si ho lze i v chytrém telefonu prostřednictvím nainstalované mobilní aplikace Nový Jičín
v mobilu.

Foto: Pavel Tichý, technické služby

■ Že se každým rokem rozrůstá ocúnová záplava za Hückelovými
vilami, si všimla Marie Hermanová

■ František Holub zachytil pietní shromáždění členů klubu rodáků
před hrobem malíře Hugo Baara

■ Ke konci zimy ožívají i kačeři na Čerťáku, zaznamenala a zaslala
Jana Mikulenková

Za zaslané příspěvky všem děkujeme. Uzávěrka příští fotostrany
je v pondělí 17. dubna. Zasílejte snímky v kvalitě vyšší než 1 MB. 

Pavel Wessely

Foto: Marie Hermanová

Foto: František Holub

strukce je nový vstup s vjezdovou bránou směrem k objektu MULTIP
Moravia. Projekt počítá také se svedením dešťových vod do nové
betonové akumulační nádrže, odkud přes vsakovací objekt a vsakovací
šachty vyústí do vodoteče.

Michaela Mrklovská, odbor rozvoje a investic

Foto: Jana Mikulenková
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