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Secesní perla našeho města září novotou
Hotel Praha prošel další etapou rekonstrukce. Spočívala ve výměně dveří v restauraci a hotelovém vstupu a rekonstrukci
salonků. Secesní budova má rovněž novou fasádu. Náklady přesáhly čtyři miliony korun, okolo jednoho a čtvrt milionu
poskytly ministerstvo kultury a Moravskoslezský kraj. Ještě v prosinci skončila úvodní etapa rekonstrukce sociálních zařízení
hotelových pokojů za téměř tři miliony korun.
Více informací čtěte na straně 2.
Text a foto: Marie Machková

Pohodový a úspěšný rok 2017 všem svým občanům přeje město Nový Jičín.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu roku 2017. Začátek
nového roku je vždy spojen s očekáváními, plány a tužbami, ale také s bilancováním uplynulého období. Pokud
mám předešlý rok zhodnotit z pozice
starosty, troufám si říci, že se Novému
Jičínu dařilo.
Uskutečnili jsme řadu investičních projektů. V řeči čísel to bylo celkem 65 akcí.
Odbor majetku, rozvoje a investic jich realizoval 23, odbor bytový
17 a odbor školství, kultury a sportu 25. V rozpočtu na ně bylo vyčleněno 127 milionů korun.
Výsledná suma se po soutěžích snížila na 105 milionů včetně dotací. Díky elektronickým aukcím, které jsme zavedli v roce 2011, jsme
tedy vloni ušetřili 22 miliony korun. Dotaci se podařilo získat na
8 investičních projektů. Dále jsme nechali vypracovat 14 projektových
dokumentací a 8 studií. Zmíním pouze nejvýznamnější akce.
V roce 2016 byla vybudována infrastruktura pro průmyslovou zónu
a vykoupili jsme pozemky na rozšíření stávajícího areálu, uskutečnili
jsme třetí etapu regenerace sídliště Bezručova–Riegrova a zrenovovali
další část městského bytového fondu, třeba panelové domy na Bulharské ulici 9, 11 a 13 či některé byty v městské památkové rezervaci.
Provedli jsme předposlední etapu rekonstrukce Hotelu Praha,
postavili nové dětské hřiště u Základní a mateřské školy Dlouhá či
workoutové hřiště pod gymnáziem, dokončili revitalizaci budovy
městské knihovny, na Revoluční ulici a u Domu s pečovatelskou
službou Pod Lipami jsme vytvořili celkem 23 parkovací místa.
Pokračovali jsme v instalaci úspornějšího veřejného osvětlení v ulicích, vytvořili několik přechodů pro chodce, prakticky znovu jsme
museli postavit poničený most ve Straníku, nemalé finance jsme
vložili do nové střechy na Mateřské škole Vančurova či do opravy
hřbitovní zdi. V neposlední řadě díky městu proběhla rekonstrukce
komunikace v nemocnici.
Podařilo se nám také vysoutěžit dva velké projekty, které realizujeme letos. Na krytém bazénu vyroste Relaxcentrum, zmodernizujeme i venkovní areál bazénu, provedeme také první etapu cyklogenerelu – mimo jiné vzniknou cyklopruhy na Palackého ulici. Jediným
neuskutečněným projektem je výstavba vyhlídky na Svinci. Zde jsme
rozhodli v souladu s většinovým názorem občanů města.
Co mě však těší nejvíce, je odkoupení Hücklových vil. Již jsme započali
s jejich rekonstrukcí. V první etapě jsme provedli základní záchovné
práce, aby vily dále nechátraly. Před několika dny jsme vytvořili poradní
sbor složený z architektů a památkářů, který nám pomůže uskutečnit
architektonickou soutěž na projektovou dokumentaci.
Důležitá změna se odehrála v politické rovině. Zastupitelé zvolení
za KDU-ČSL opustili koalici, která nyní pokračuje ve složení ČSSD
a Strana zelených. Novým místostarostou se stal Ondřej Syrovátka
a novou radní společně s ním Žaneta Marková.
Počátkem prosince zastupitelé schválili rozpočet města na rok
2017. A to historickým počtem 27 hlasů z 29. Rozpočet je výrazně
proinvestiční. Na investiční akce jsou určeny 152 miliony korun, více
než čtvrtina výdajů. Například odbor majetku, rozvoje a investic má
na projekty 52 miliony korun, odbor školství kultury a sportu 18 milionů, odbory organizační a životního prostředí po 7 milionech a odbor
bytový vysokou částku 68 milionů korun.
Pokračujeme tak v naší vizi postarat se o stávající majetek města.
Vždyť od roku 2012 jsme do bytového a nebytového fondu vložili
téměř 100 milionů korun, v nichž není započítána sportovní hala
s bazénem. Na dotacích v tomto roce očekáváme okolo 45 milionů
korun. Nezapomínáme ani na sport, sociální oblast, kulturu či volný
čas, kam poputují více než 23 miliony. A to vše s využitím finančních

zdrojů, které máme na účtech. Město nemá žádný dluh, a tak tomu
bude i nadále.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám do roku 2017 popřál
za sebe, ale i jménem všech zaměstnanců městského úřadu pevné
zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním
životě.
Jaroslav Dvořák

Hotel Praha se mění před očima
Marie Machková, tisková mluvčí
Zásadní změnou prošly během právě dokončené etapy rekonstrukce tři salonky v prvním poschodí Hotelu Praha. Dělníci v nich
odstranili obložení, v předsálí zbourali příčku a zrušili šatnu. Celý
prostor se tím otevřel a prosvětlil.
„Nová je také elektroinstalace a u všech místností vstupní dveře,“
popisuje rozsah prací Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje
a investic. „Staré dveře s kovovými rámy, vedoucí do restaurace,
kuchyně a recepce, nahradily dřevěné s fazetovými výplněmi. Ze
vstupní části hotelu zmizelo obložení, součástí schodiště je mosazné zábradlí,“ dodala referentka.
Opravou prošla i fasáda, která získala také jiný barevný nátěr.
Do obnovy Hotelu Praha radnice dosud vložila téměř patnáct
milionů korun. „Přibližně čtvrtinu této částky pokryly dotace z ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje,“ doplnila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřiška Navrátilová.

Poslední úpravy v jednom z hotelových salonků.
Foto: Marie Machková

Dotace na autobusy nevyšly
Pavel Rozbroj, místostarosta
Na prosincovém zasedání zastupitelstva zazněl dotaz týkající
se žádosti města o dotace na nákup ekologických autobusů pro
městskou hromadnou dopravu. K tomu, bohužel, musím sdělit,
že město Nový Jičín není oprávněným žadatelem. Nevhodné nastavení podmínek značně omezuje snahu měst modernizovat vozový
park pro svou hromadnou dopravu. V lednu 2017 má být vyhlášena
další výzva. Bude-li pro město Nový Jičín průchozí, požádá o dotaci
znovu.

Knihovna obnovuje provoz
Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
Městská knihovna se 2. ledna opět otevře pro veřejnost. Po
likvidaci následků požáru z poloviny října, obnově a dovybavení
zničeného majetku, budou návštěvníkům přístupná oddělení
pro dětské i dospělé čtenáře, a to v běžné provozní době.
Výpůjčky knih a časopisů jsme prodloužili do 17. ledna. Žádáme
čtenáře, aby zapůjčené tiskoviny v uvedeném termínu vrátili.

Město Nový Jičín zve občany na tradiční novoroční ohňostroj v neděli 1. ledna v 18 hodin
na Masarykově náměstí. Vjezd na náměstí bude od 17.30 do 18.30 hodin zcela uzavřen.
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Město má nový rozpočet

Zápisy do škol budou později

Marie Machková, tisková mluvčí

Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017. Na straně příjmů je
533 482 907 korun, výdaje mají činit 612 065 219 korun. Téměř
čtvrtina této sumy připadne na investiční akce. V příjmové části rozpočtu by přibližně 45 milionů korun měly tvořit dotace.
Mezi nejvýznamnější investice patří revitalizace skládky v Kojetíně,
vybudování hřišť u venkovního bazénu a relaxačního centra v prostorách krytého bazénu, zateplení bytových domů, školky Jubilejní
a družiny na Jiráskově ulici, další rekonstrukce Hotelu Praha a zpracování projektové dokumentace na obnovu Hücklových vil.
„Rozpočet je schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši
78 582 312 korun vyrovnají finanční zdroje na účtech města,“ vysvětlila místostarostka Blanka Faluši. „Proti předchozímu roku jsme přibližně o čtyři miliony posílili rozpočet odboru školství, kultury a sportu,
abychom mohli opravit fasádu a střechu Základní školy Tyršova.
Předpokládané náklady činí devět milionů,“ doplnil starosta Jaroslav
Dvořák.
Výrazně se zvýšila částka pro bytový odbor, který získal o dvacet
milionů korun více, než v roce 2016. Na údržbu a investice do bytového a nebytového majetku město vyčlenilo přes 152 miliony. „Budeme rekonstruovat bytový dům na Jičínské ulici 275 a zateplíme dům
na Luční 3. Generální zásah čeká dům na Revoluční 36, kde necháme
opravit lodžie a budovu zateplit. Mělo by to stát přes čtrnáct milionů
korun,“ dodal starosta.
Město podpoří také projekty ke zvýšení bezpečnosti občanů
a zkvalitnění životního prostředí. „Chceme revitalizovat výletní lokalitu
Čerťák, v rozpočtu na to máme dva miliony korun. Necháme citlivě
upravit kamenné divadlo na Skalkách a ve stejné lokalitě vybudovat
zvěrokruh. U posledně jmenované akce byly náklady vyčísleny na
téměř tři miliony, polovinu by měla pokrýt dotace. Před Mateřskou
školou Smetanovy sady vybudujeme přechod pro chodce za
800 tisíc korun,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Pro nový rozpočet hlasovalo sedmadvacet z devětadvaceti zastupitelů.

Upozorňujeme rodiče dětí, které se chystají v roce 2017 k zápisu
do mateřských a základních škol, že novelou školského zákona se
mění jejich termín. Předpokládaný termín zápisu do základních škol
pro školní rok 2017/2018 je 6. dubna, do mateřských škol 4. května.
Další důležitou změnu představuje povinnost zákonného zástupce
přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, v němž
povinnost jeho předškolního vzdělávání začíná. Pro školní rok
2017/2018 je proto nutné přihlásit do mateřské školy dítě, které do
31. srpna 2017 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které mateřskou školu již navštěvují.

Dejte svou akci do kalendáře!

Opravou za 1,2 milionu korun prošel most ve Straníku. Spodní
část původní stavby byla sanována, mostní svršek je zcela nový.
Rekonstrukcí se podařilo zvýšit také nosnost mostu. Nyní přes něj
může jet i vozidlo o hmotnosti čtyřicet tun.
Z původní stavby zůstaly jen spodní betonové opěry a ocelové
nosníky. Betonové patky jsou očištěné a doplněné materiálem.
Na nosnících s novým protikorozním nátěrem spočinula železobetonová deska. Na závěr dělníci připevnili zábradlí a povrch mostu
pokryli asfaltem.

Iva Pollaková, odbor školství, kultury a sportu
Město Nový Jičín připravuje Kalendář kulturních akcí na rok
2017. Žádáme organizace, spolky, sdružení a jiné organizace,
které mají zájem o zařazení svých akcí do tohoto kalendáře, o zaslání informací do 27. ledna na e-mailovou adresu ipollakova@novyjicin-town.cz. Pro zveřejnění je třeba uvést název akce, datum,
hodinu a místo jejího konání.

Most ve Straníku je jako nový
Marie Machková, tisková mluvčí

Odpady: Poplatek, tašky i soutěž
Marie Machková a Marta Kiššová, městský úřad
Přelom roku přinesl důležité informace týkající se komunálního
i tříděného odpadu v našem městě, s nimiž stojí za to se seznámit:
• výše poplatku za odpady se pátý rok v řadě nezmění. I v roce
2017 za ně občané zaplatí 552 koruny.
• zaplatit lze bezhotovostním převodem na účet 19–326801/0100
(případně ve tvaru 000019-0000326801, kód banky 0100, nebo
hotově v pokladně úřadu na Divadelní 1. Každý občan má svůj
variabilní symbol – je desetimístný, začíná trojčíslím 902 a je
stejný jako dosud. Zapomenutý variabilní symbol sdělí Ivana
Langerová z finančního odboru, budova městského úřadu na
Masarykově náměstí, dveře 107, telefon 556 768 215, e-mail
ilangerova@novyjicin-town.cz. Úhradu poplatku již nelze rozložit do dvou splátek, termín splatnosti je do 30. června
2017.
• obyvatelé města a místních částí mohou i letos získat sady
barevně odlišených tašek na tříděný odpad – papír, sklo a plast.
Do vyčerpání zásob si je mohou vyzvednout na městském úřadu
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na Masarykově náměstí – informace ve vestibulu a na odboru
životního prostředí, kancelář 306.
• radnice vyhlašuje soutěž o originální nápad na zlepšení separace
a zvýšení množství tříděných odpadů. Stručný popis řešení
pošlete do 31. března na e-mail mkissova@novyjicin-town.cz
nebo na adresu Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín. Do předmětu
zprávy nebo na obálku napište heslo „Soutěž“, uveďte jméno
a příjmení, bydliště, telefonní číslo a dovětek, že v případě výhry
souhlasíte s uveřejněním svého jména a příjmení na městském
webu. Více na www.novyjicin.cz, odkaz Aktuality.
• vznikla interaktivní mapa zobrazující rozmístění kontejnerů na tříděný
odpad ve městě a místních částech. S její pomocí jednoduše zjistíte,
kde se nejblíže vašemu bydlišti nalézají odpadní nádoby na všechny
suroviny, které lze u nás třídit. Mapu najdete na https://www.novyjicin.cz/odpadove-hospodarstvi/. U všech míst jsou uvedeny GPS
souřadnice. Pokud byste přesto zjistili nepřesnosti, pracovníci odboru životního prostředí uvítají, když je na ně upozorníte.
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Jaké stromy máme ve městě?
Olga Kubálková, odbor životního prostředí

Mikuláš nadělil dětem hřiště

Nový Jičín má pro potřebu správy zeleně zpracovaný její pasport.
Kromě ploch jsou v něm zakresleny keře a stromy rostoucí na městských pozemcích.
Údaje o nich průběžně upřesňujeme. Doplňujeme a aktualizujeme
dendrologické ukazatele, například druh, velikost, zdravotní stav
a vitalitu, odstraňujeme kácené dřeviny a zakreslujeme nově vysazované.
Které druhy stromů jsou v Novém Jičíně nejrozšířenější? Podle
údajů ze začátku listopadu 2016 roste na pozemcích města nejvíce
bříz (622 kusy), lip (451 – součet lip srdčitých, velkolistých a evropských), javorů (296 – zahrnuje klen, mléč, babyku a jasanolistý),
habrů (165) a jírovců neboli kaštanů koňských (120). Z nepůvodních
druhů lze připomenout 93 okrasné slivoně (sakury – Prunus serrulata
Kanzan), 18 platanů a 12 katalp. Místní zvláštností je korkovník, rostoucí poblíž památných metasekvojí.
Z jehličnanů v našem městě převažují smrky ztepilé (203 kusy),
smrky Pančičovy (107), borovice černé (152), borovice lesní (122)
a modříny (96). Mezi novojičínské unikáty patří památné metasekvoje na křižovatce ulic Mendelovy a Protifašistických bojovníků a jinany dvoulaločné.
Podrobnější přehled zeleně v našem městě najdete na
www.novyjicin.cz/aktualne/.

Místním dětem nadělil Mikuláš nové hřiště. Vzniklo u Základní
a mateřské školy Dlouhá. Za jeden a půl milionu korun radnice
pořídila hrací prvky, lanovou dráhu, venkovní tabule na kreslení,
lavičky, altán, skluzavku a tee-pee z vrbového proutí. Nechala
provést i drobné terénní úpravy, aby děti měly svah na sáňkování.
„V roce 2014 jsme v prostorách základní školy vybudovali novou
mateřskou školu pro sto dětí. O rok později, po přestavbě budovy,
se podařilo upravit venkovní prostory. Dětské hřiště ale stále scházelo. Protože jde o zařízení, kde jsou společně předškoláci i školáci,
snažili jsme se postavit hřiště, které bude vyhovovat všem,“ řekl
starosta Jaroslav Dvořák.
Text a foto: Marie Machková

Sport
Kuželkáři musejí zabrat!

Plavci přivezli cenné kovy
Vlastimír Perna, Plavecký klub
Skvělý závěr sezony prožili závodníci zdejšího Plaveckého klubu.
Ze zimního mistrovství republiky, které se konalo poslední prodloužený
víkend před vánočními svátky v Plzni za účasti více než pěti set dospělých i dorostenců z pětasedmdesáti klubů, přivezli dva cenné kovy
a mnoho osobních rekordů.
Novojičínský klub reprezentovali patnáctiletí Marie Skopalová, Jan
Sazovský a Josef Kratochvíl. Posledně jmenovaný v kategorii mladšího dorostu vybojoval stříbrnou medaili v disciplíně padesát metrů
znak časem 27,12 sekundy a bronzovou ve strhujícím závodu na sto
metrů volný způsob, kde zaplaval famózní čas 51,67 sekundy. V dalších čtyřech disciplínách se umístil v první desítce.
Mezi nejlepších deset se sedmkrát probojovala také Marie Skopalová, jež ve všech disciplínách dosáhla nejlepších osobních výkonů.
Také Jan Sazovský se na hlavní závod zimní sezony připravil parádně.
Nejlépe mu vyšel polohový závod na čtyři sta metrů, kde skončil
desátý. V šestnácti z celkem osmnácti disciplín si naši plavci vylepšili
osobní rekordy, pětkrát dokonce překonali klubové rekordy dospělých.

Středoevropský pohár pro Lagunu
Simona Klapcová, trenérka
Polovinu soutěžního ročníku 2016/2017 mají za sebou kuželkáři
TJ Nový Jičín. Tři družstva ale musejí ve druhé polovině zabrat.
Byla by velká škoda, kdyby „áčko“ na konci sezony sestoupilo
z krajské soutěže do meziokresní. Všechny podrobné výsledky
najdete na www.kuzelky.com. Oddíl zná i své přeborníky v jednotlivcích. Mezi muži zvítězil Michal Pavič, ženskou kategorii
vyhrála Jana Hrňová (oba na snímku). Výsledky oddílových přeborů, rozpisy zápasů a dalších akcí včetně rezervací a pronájmu
kuželny hledejte na www.kuzelkynj.cz. Do nového roku vstoupí
kuželkáři v sobotu 7. ledna účastí v individuálním přeboru okresu
– ženy a seniorky změří síly v Sedlnici, muži a senioři se potkají
v kuželně v Bílovci.
Text a foto: Iva Volná
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Po pěti letech hostil Nový Jičín mezinárodní finále Středoevropského
poháru mládeže v plavání s ploutvemi. Soutěže se pravidelně účastní
nejlepší potápěčské kluby ze Slovenska, Polska a Česka. Pod taktovkou domácího Klubu vodních sportů Laguna se uskutečnilo čtvrté,
finálové kolo,
Mladí ploutvaři, rozdělení do čtyř věkových kategorií, bojovali v kraulových disciplínách na sto metrů s dýchací trubicí a ploutvemi, středotraťařské dvoustovce a sprintu na padesát metrů s ploutvemi na
hladině. Vítězem závěrečného kola i celého seriálu se stal tým Laguny
před polským klubem Jastrzebie Zdrój a slovenskou Caretou Zvolen.
Finálový závod obohatily zábavné soutěže v plaveckém bazénu.
Při společných vodních hrátkách – jízdě na duších a běhu po vodním
koberci – i podvodních soutěžích ve slalomu, lovu perel a psaní zpráv
děti navazovaly přátelství s vrstevníky ze zahraničních klubů.

Novojičínský zpravodaj

Rok 2016, jak ho svými objektivy zachytili novojičínští fotografové
Leden / Únor / Březen

 Město přivítalo Nový rok ohňostrojem.

 Mezinárodní švihadlový turnaj Blecha Cup.

 Městem procházeli tříkráloví koledníci.

 Brožovi oslavili diamantovou svatbu.

 Toulavá kamera v Návštěvnickém centru.

 Dětský maškarní karneval v Loučce.

 Házenkáři postoupili do žákovské ligy.

 Město rozveselil masopustní průvod.

 Petr Orság vystavil velkoformátové fotky.

 Koncert vokální skupiny 4TET v divadle.

 Ministr kultury si prohlédl Hücklovy vily.

 Vyvěšení dresu se jménem Josefa Tomana.

 Nový prapor pro Klub vojenské historie.

 Vernisáž výstavy prací dětí z Fokusu.

 Soutěž NJ Cheer Open v basketbalové hale.

Novojičínský zpravodaj
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Březen / Duben / Květen

 Sbor z japonské Odawary opět u nás.

 Policie má od města záchranářské sady.

 Soutěž amatérských skupin Tanec Fokus.

 Na Den Země lidé zkusili třídit odpad.

 Ve městě proběhla akce Ukliďme Česko.

 Laudonovi potomci hosty v našem městě.

 Puellae et Pueri zpívali v Rudolfinu.

 Romové oslavili svůj svátek.

 Výstava modelových železnic v knihovně.

 Lidé si připomněli 71. výročí osvobození.

 Bruslaři si užili spanilou jízdu městem.

 Veletrh Novojičínska přilákal tisíce lidí.

 Koncert k šedesátinám souboru Javorník.

 Dvě stě cyklistů šlapalo do práce na kole.

 Kroužky Fokusu vystoupily na akademii.
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Červen / Červenec

 Legendy hudební scény na Skalkách.

 Symbolické vítání prázdnin.

 Na náměstí proběhl Den bez úrazu.

 Sportovci se utkali o Pohár starosty.

 Přelom jara a léta opět patřil Sportfestu.

 359 dětí z mateřinek utvořilo obří sbor.

 Tradiční Pivobraní zpestřily koncert Marka Ztraceného i zábavné soutěže pro diváky.

 Koncert jazzové legendy Laca Decziho.

Ženy s. r. o. uvedly představení Cesta.

 V kamenném divadle na Skalkách se uskutečnila jubilejní, dvacátá Divadelní dílna.

 Letní tábor Fokusu na Hadince u Vítkova.

 Sbor Ondráš zpíval v Toskánsku.

Novojičínský zpravodaj

 Turisté se vypravili do rakouských Alp.
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Červenec / Srpen / Září

 Lidé šlapali na Svinec za východem Slunce.

 Bidolido Cup v malé kopané pro Flash Team.

 Lucie Bílá a Petr Malásek na Skalkách.

 Rokenrolový nášup bandu Marcela Woodmana.

 Hudební léto s Městskou dechovou hudbou....

 ...a s kapelou Sergeant Pépère.

 Malí hokejisté trénovali s novými „padáky“.

 Slavnost města provedla návštěvníky obdobím baroka i ryzí současností. Nabídla jim

množství koncertů, tanečních a sportovních vystoupení, pozvala je do divadla i na výstavy, otevřela dveře místních památek. Celodenní

program na náměstí a v blízkém okolí přilákal tisíce lidí, kteří nemuseli jenom přihlížet. Do dění se mohli sami zapojit. A kdo se spokojil s rolí
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Září / Říjen / Listopad

diváka, mohl si poslechnout třeba Davida Kollera nebo kytarového mága Radima Hladíka na jednom z jeho posledních koncertů...

 Klub rodáků navštívil partnerskou Kremnici.

 Zemřel novojičínský rodák Max Mannheimer.

 Veterány na Svatováclavské vyjížďce.

 V Kojetíně pořádali tradiční hody.

 Laguna má třetí místo ve Světovém poháru!

 Koncert Puellae et Pueri a KOS Litomyšl.

 Drakiáda Fokusu s opravdovým drakem.

 Divadlo Kalich: Podivný příběh se psem.

 L. Kocourková je krajskou Živnostnicí roku.

 Dioráma bitvy u Domašova začalo „mluvit“.

 Florbalový turnaj O-Cup s rekordní účastí.

 Most ve Straníku prošel velkou opravou.

Novojičínský zpravodaj
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Listopad / Prosinec

 Policisté četli seniorům z Černé kroniky.

 ZŠ Komenského 68 navštívila Svět techniky.

 Pocta válečným veteránům.

 Exkurze školy Tyršova v České televizi.

 Horolezci uspořádali běh Alpicross.

 Mladým zápasníkům se na žíněnce dařilo.

 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí.

 Andělská show Pod křídly z nebes.

 Zimní radovánky na umělém sněhu.

 Vikingská loď v tělocvičně školy Tyršova.

 Děti z Kojetína tvořily na Svinci.

 Žáci z Komenského 68 poznávali Laudona.

 Ďáblík – nový maskot malých hokejistů.

 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

 Mikuláš naděloval v Bludovicích.

Autoři fotografií: Petr Adámek, Rudolf Balon, Markéta Brožová, Ivan Čejka, Jan Číp, Radim Dvořák, Petr Gřes, Vladimír Hampl,
Ondřej Hánek, Marek Havel, Maryla Chobotová, Eva Chrobáková, Marek Jaroň, Roman Klumpler, Petr Kocián, Zuzana Kociánová,
Roman Kopecký, Petr Lenart, Marie Machková, Lenka Malinová, Má Rty, Oldřich Münster, Jaroslav Obsadný, Matěj Sobotka, Zdeněk
Stanislav, Jan Šimíček, Petr Trnka, Pavel Wessely, Lumír Zrník, Lenka Zrníková, archivy Klubu vodních sportů Laguna, města Nového
Jičína, Městského kulturního střediska, Střediska volného času Fokus a Základní školy Tyršova.
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Leden 2017

Novojičínská výročí roku 2017
Karel Chobot, Státní okresní archiv, Radek Polách, Muzeum Novojičínska
1397 – poprvé v písemných pramenech byl použit název civitas
Novoticzin – město Nový Jičín. Do té doby byly zmiňovány buď Jičín,
nebo město Jičín – 620 let
1507 – první dělení žerotínských statků – 510 let
1562 – 10. května je městu privilegiem uděleno olomoucké právo,
přestává být podřízeno právu magdeburskému a jeho stolici v Hlubčicích – 455 let
1562 – 11. května bylo vydáno císařské privilegium o vyhnání Židů
z Nového Jičína. Vrátili se až ve druhé polovině devatenáctého století
– 455 let
1587 – Novojičínští zahájili stavbu věže hlavního farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie – 430 let
1717 – 13. února se v livonském Totzenu narodil budoucí polní maršál
Ernst Gideon von Laudon – 300 let
1727 – slavnostní vysvěcení kaple Bolestné
Panny Marie, takzvané
Španělské – 290 let
1757 – hřbitov při filiálním kostele Nejsvětější
Trojice doplnila kostnice
se hřbitovní kaplí svatého Kříže – 260 let
1767 – Jan Kattauer zřizuje 23. července ve
svém renesančním domě
na náměstí, dříve patřícím
Ondřeji Řepovi z Greifendorfů, dědičnou poštu –
250 let
Polní maršál Ernst Gideon von Laudon.
1787 – v Novém Jičíně
Foto: Muzeum Novojičínska
byl zřízen hrdelní soud
pro kraj Přerov a na městském úřadě v Novém Jičíně regulovaný
magistrát – 230 let
1787 – 13. dubna se v domě U Zeleného stromu ubytoval Josef II.
při své cestě na státní návštěvu Ruska a carevny Kateřiny II. V témže
roce zrušil mnohé nefarní kostelíky a kaple. Mezi nimi i novojičínskou
Španělskou kapli, z níž se stal sklad soli – 230 let
1807 – 19. října se v Novém Jičíně narodil varhanář Johann Neusser
– 210 let
1817 – zahájení výroby lehkých kočárů, bryček zvaných „nojtičajnky“
– 200 let
1817 – 23. července se v Žilině u Nového Jičína narodil stavitel železnic Karl Schwarz – 200 let
1822 – 8. července se v našem městě narodil malíř Ignác Johann
Berger – 195 let
1827 – založení varhanářské dílny Johanna Neussera, proslulé výrobou harmonií a varhan – 190 let
1837 – 9. listopadu se zde narodila čestná občanka Josefina Koberová – 180 let
1847 – dokončení stavby novojičínských sirných lázní „Bad Summerau“ – 170 let
1857 – byla dokončena stavba novojičínské věznice – 160 let
1862 – vznikly německý Hospodářský spolek v Novém Jičíně (Landwirtschaftlicher Verein in Neutitschein) a tělocvičný spolek Turnverein
– 155 let
1867 – 5. dubna se v Morkovicích na Kroměřížsku narodil JUDr. František Derka, advokát a bojovník za práva české menšiny v Novém
Jičíně – 150 let
1867 – 6. září zemřel zdejší rodák, malíř Antonín Josef Berger – 150 let
1867 – novojičínský rodák Dr. August Bielka obdržel nejvyšší francouzské vyznamenání – Řád čestné legie – 150 let

Novojičínský zpravodaj

1867 – zahájení výstavby nové kloboučnické továrny Johanna
A. Hückla – 150 let
1887 – 21. září byly založeny městské muzeum a městská knihovna
– 130 let
1892 – v Miramare u Terstu 5. února zemřel Eduard Orel, novojičínský
rodák, cestovatel a spoluobjevitel Země císaře Františka Josefa –
125 let
1892 – 24. června se v našem městě narodil Paul Ziegler, právník,
starosta města a vlastivědný pracovník. Zemřel 24. října 1947 ve
Vídni – 125 let
1902 – 17. listopadu zemřel ve Vídni náš rodák Julius Berger, nejúspěšnější malíř z rodiny Bergrů – 115 let
1902 – v našem městě začaly vycházet první české noviny, nazvané
Kravařsko, Jičínské noviny pro poučení a zábavu českého lidu. Po
pěti letech zanikly – 115 let
1907 – 17. května v Karlových Varech zemřel JUDr. Hugo Fux von
Volkwarth, dlouholetý starosta našeho města – 110 let
1907 – 22. října se v Křivém u Valašského Meziříčí narodil JUDr. Miloslav Baláš, vlastivědný pracovník Novojičínska – 110 let
1907 – 7. listopadu se v Jílovci na Bílovecku narodil Ludvík Pavlík,
významný pedagog, hudebník, zakladatel pěveckých sborů na Novojičínsku. Zemřel 27. června 1982 – 110 let
1907 – byla zbourána Žerotínská bašta při dnešní Sokolovské ulici,
dokončena přístavba hotelu kavárny Heinrichshof, dnešního Hotelu
Praha, a dostavěna slavná vila Dr. Julia Perla na dnešní Slovanské
ulici – 110 let
1917 – 5. srpna zemřel v Novém Jičíně továrník Augustin Hückel;
18. listopadu zde zemřel také jeho bratr, rovněž továrník Johann –
100 let
1922 – odstranění sochy císaře Josefa II. z náměstí – 95 let
1927 – 1. května bylo slavnostně otevřeno nové hřiště sportovního
klubu „Kuhländchen“ za Španělskou kaplí – 90 let
1927 – 12. července byla dokončena stavba městského koupaliště
– 90 let
1927 – od 31. července do 6. srpna probíhala Kravařská národní
slavnost v Novém Jičíně – 90 let
1927 – 20. srpna se v Novém Jičíně narodil Ervín Bártek, čestný
občan města, pedagog, hudební skladatel, zakladatel pěveckého
sboru Ondráš a Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína – 90 let
1932 – vyšlo první číslo novojičínského vlastivědného měsíčníku
Kravařsko – 85 let
1937 – 25. dubna došlo k tragické havárii letounu firmy Baťa na tehdejším Döpperringu – 80 let
1937 – 26. září se v Novém Jičíně uskutečnil velký letecký den
– 80 let
1937 – 5. prosince byly otevřeny Vlastivědný archiv Kravařska, spravovaný muzeem, a Městský archiv – 80 let
1937 – 24. prosince proběhlo na městském hřbitově slavnostní odhalení Památníku obětem války – 80 let
1947 – hranické Beskydské divadlo si zvolilo za své sídlo Nový Jičín,
divadelní soubor tady působil do roku 1963 – 70 let
1967 – 18. ledna byla vyhlášena Městská památková rezervace Nový
Jičín – 50 let
1967 – vznikl pěvecký sbor Ondrášek, působící při zdejší základní
umělecké škole – 50 let
1967 – vyšlo první číslo Vlastivědného sborníku okresu Nový Jičín
– 50 let
1977 – proběhl odstřel textilních továren, jež uvolnily místo novému
autobusovému nádraží – 40 let
1992 – slavnostní otevření nově rekonstruované budovy bývalého Německého spolkového domu, nyní Beskydského divadla – 25 let
2002 – 1. července zanikl Státní okresní archiv jako součást okresního
úřadu, stal se vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě – 15 let
2002 – 31. prosince zanikly na území státu okresní úřady – 15 let
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e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Sobota 7. ledna v 15 a 18 hod. • 22. NOVOROČNÍ KONCERT • Účinkují
sbor ZUŠ Ondrášek a jeho přípravné sbory. Předprodej vstupenek v pokladně divadla.
■ Pondělí 9. ledna ve 20 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: DÍVKA A TĚLO
• Literární pokus Arnošta Lustiga o zúčtování s tématy, jež poznamenávají
celou jeho tvorbu.
■ Úterý 10. ledna v 19 hod. • Karel Jaromír Erben, Karel Brožek: KYTICE
• Výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou. Režie: Karel
Brožek. Hrají: Martina Eliášová, Natálie Holíková, Marie Poulová, Helena
Plecháčková/Kristýna Kociánová, Zora Valchařová Poulová, Marie Zaoralová, Miroslav Zavičár. Předplatné skupiny B.
■ Neděle 15. ledna v 16 hod. – malý sál • Tomáš Jarchovský: OŠKLIVÉ
KÁČÁTKO • Na motivy klasického příběhu o ptáčeti, které se musí vypořádávat s tím, že vypadá jinak než ostatní. Předplatné skupiny Rolnička.
■ Úterý 17. ledna v 19 hod. • Woody Allen, Ondřej Sokol: PROKLETÍ
NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA • Rozkošně bláznivá komedie podle filmu
Woodyho Allena. Režie: Milan Schejbal. Hrají: Bohumil Klepl, Anna Fixová,
Vladimír Senič, Eliška Dohnalová, Martin Dusbaba, Filip Müller, Roman
Štabrňák. Předplatné skupiny D.
■ Čtvrtek 19. ledna v 19 hod. – malý sál • MANŽELSKÉ KONTRAPUNKTY • Kristina Fialová – viola, Petr Nouzovský – violoncello. Kruh
přátel hudby.
■ Středa 25. ledna v 18 hod. • Gabriela Preissová: GAZDINA ROBA •
Drama o krásné a hrdé švadleně Evě. Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová.
Hrají: Šárka Vykydalová, Daniel Volný, Michal Stalmach, Sabina Muchová,
Hana Vaňková a další. Předplatné skupiny S.
Připravujeme:
■ Neděle 5. února v 16 hod. • Jiří Jelínek: CESTA DO PRAVĚKU • Svérázná pocta Karlu Zemanovi – jeho imaginaci, mamutům, létajícím archeopteryxům, tyranosaurům a dětskému dobrodružství a odvaze. Předplatné
skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 6. února v 19 hod. • Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Jára
Cimrman: CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY • Vyprodáno.
■ Čtvrtek 9. února v 19 hod. – malý sál • Joan Shirley: VRAŽDA SEXEM
• Skvěle napsaná anglická komedie o muži, jenž nemůže najít sám sebe,
a jeho praktické ženě, na které leží zabezpečení domácnosti. Vystoupení
Divadla Bez portfeje Nový Jičín.
■ Středa 15. února v 19 hod. • Andrej Ivanov/Marcela Magdová:
TO VŠECHNO ONA • Matka a syn se vyrovnávají se ztrátou hlavy rodiny,
ale trápení je nespojuje.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ MANŽEL NA HODINU • Pondělí 2. ledna v 17.30 hod. • Pokračování
úspěšné české komedie Hodinový manžel. 92 min.
■ PASAŽÉŘI • Pondělí 2. ledna – úterý 3. ledna ve 20 hod. • Středa
4. ledna v 17.30 hod. • Středa 11. ledna v 17.30 hod. • Jennifer Lawrence
a Chris Pratt jako pasažéři vesmírné lodi, kteří se probudí o devadesát
let dříve. Akční/thriller, 116 min., titulky.
■ ANDĚL PÁNĚ 2 • Úterý 3. ledna v 17.30 hod. • Česká pohádka. 90 min.
■ ASSASSIN S CREED • Středa 4. ledna ve 20 hod. 3D • Čtvrtek
5. ledna v 17.30 hod. 2D • Pátek 6. ledna ve 20 hod. 2D • Čtvrtek
26. ledna ve 20 hod. 2D • Film podle stejnojmenné slavné herní série.
Akční sci-fi, 102 min., titulky.
■ VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ • Čtvrtek 5. ledna ve 20 hod. 2D titulky
• Pátek 6. ledna v 17.30 hod. 2D dabing • Sobota 7. ledna ve 20 hod.
3D dabing • Neděle 8. ledna ve 20 hod. 2D titulky • Pondělí 9. ledna
v 17.30 hod. 2D dabing • Úterý 10. ledna v 17.30 hod. 2D titulky
• Legendární režisér Čang Yimou s pomocí Matta Damona natočil velkolepé dobrodružné fantasy. 94 min.
■ OZZY• Sobota 7. ledna – neděle 8. ledna v 17.30 hod. • Animované
dobrodružství bígla Ozzyho, který se musí dostat z psího vězení.
91 min., dabing.
■ V PASTI • Pondělí 9. ledna – úterý 10. ledna ve 20 hod. • Naomi
Watts v hororovém thrilleru. • 91 min., titulky.
■ LA LA LAND • Středa 11. ledna ve 20 hod. • Úterý 24. ledna –
středa 25. ledna v 17.30 hod. • Muzikál režiséra Damiena Chazellea
s Ryanem Goslingem a Emmou Stone. Romantická komedie, 127 min.,
titulky.
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■ VŠECHNO NEBO NIC • Čtvrtek 12. ledna a sobota 14. ledna
v 17.30 hod. • Neděle 15. ledna ve 20 hod. • Úterý 17. ledna – středa
18. ledna v 17.30 hod. • Čtvrtek 19. ledna ve 20 hod. • Pátek
20. ledna v 17.30 hod. • Česká variace Bridget Jones. Romantická
komedie, 107 min.
■ PROČ PRÁVĚ ON? • Čtvrtek 12. ledna ve 20 hod. • Neděle
15. ledna – pondělí 16. ledna v 17.30 hod. • Milovaná dcera si nabrnkne
potetovaného, brutálně upřímného, naprosto výstředního počítačového
multimilionáře. Komedie, 110 min., titulky.
■ RAMMSTEIN IN AMERIKA • Pátek 13. ledna v 19 hod. • Koncertní
show z Madison Square Garden s dokumentem mapujícím historii uznávané kapely. Dokumentární/hudební, 223 min., titulky.
■ PATERSON • Sobota 14. ledna ve 20 hod. • Novinka z dílny Jima
Jarmusche. Drama, 118 min., titulky.
■ ODYSEA • Pondělí 16. ledna ve 20 hod. • Kapitán Jacques Cousteau
a jeho životní příběh. Životopisný, 122 min., titulky.
■ POD ROUŠKOU NOCI • Úterý 17. ledna – středa 18. ledna ve
20 hod. • Děj filmu je zasazen do bouřlivého období prohibice. Kriminální
drama, 129 min., titulky.
■ XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE • Čtvrtek 19. ledna v 17.30 hod.
2D titulky • Pátek 20. ledna ve 20 hod. 2D titulky • Sobota 21. ledna
ve 20 hod. 3D titulky • Neděle 22. ledna ve 20 hod. 2D titulky • Pondělí
23. ledna v 17.30 hod. 2D titulky • Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též
xXx, je zpět. Akční komedie, 105 min., titulky.
■ DIVOKÉ VLNY 2 • Sobota 21. ledna – neděle 22. ledna v 17.30 hod.
• Mladý tučňák Cody Maverick a jeho přátelé se vracejí v novém dobrodružství. Animovaný, 85 min., dabing.
■ MILUJ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ • Pondělí 23. ledna ve 20 hod.
• Dokument Dagmar Smržové otevírá tabuizované téma sexuální asistence pro hendikepované. Český dokument, 63 min.
■ ROZPOLCENÝ • Úterý 24. ledna – středa 25. ledna ve 20 hod. •
V Kevinovi se skrývá třiadvacet různých osob a každou chvílí se má
objevit čtyřiadvacátá... Thriller, 116 min., titulky.
■ ANDĚL PÁNĚ 2 • BIO SENIOR • Středa 25. ledna ve 13 hod. •
Česká pohádka. 90 min.
■ RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA • Čtvrtek 26. ledna
v 17.30 hod. 2D • Pátek 27. ledna ve 20 hod. 3D • Sobota 28. ledna –
neděle 29. ledna ve 20 hod. 2D • Závěrečný díl nejúspěšnější filmové
série na motivy videoher s Millou Jovovich. Akční horor, 107 min., titulky.
■ PSÍ POSLÁNÍ • Pátek 27. ledna – sobota 28. ledna v 17.30 hod. •
Podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona. Komedie, 100 min., dabing.
■ MILUJI TĚ MODŘE • Pondělí 30. ledna – středa 1. února
v 17.30 hod. • Česká romantická komedie Jaroslava Papouška. 90 min.
■ SPOJENCI • Pondělí 30. ledna – středa 1. února ve 20 hod. • Špión
britské rozvědky Max (Brad Pitt) se na misi zamiluje do francouzské
kolegyně (Marion Cotillard). Válečný/romantický/drama, titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 19. února – Rytířský sál •SOPKY
V GEOLOGICKÉ HISTORII MORAVY A SLEZSKA
•Sopky jako velmi nápadný a dramatický projev vnitřní
energie Země.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00,
sobota – zavřeno, neděle, svátky – 9.00–15.00

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce na přednášku Karla Chobota
s názvem Výročí roku 2017, která
se uskuteční v úterý 22. ledna v 16.30 hodin v klubových místnostech na baště městského opevnění. Zároveň zde v pondělí
a ve středu od 15 do 17 hodin zůstává přístupná výstava Tvorba
atelieru Kamil Mrva Architects.
Do nového roku 2017 přeje výbor Klubu pokoj, klid, mír, dobrou
vůli, pevné zdraví, hodně štěstí a vše dobré.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz

■ BALONKOVÝ REJ • Neděle 22. ledna
v 15 hod. – velký sál SVČ Fokus • Tradiční karneval pro děti s rodiči. Soutěže, atrakce, vystoupení dětí z kroužků, diskotéka, soutěž o nejlepší masku
a nejodvážnějšího zpěváčka. Jednotné vstupné 30 Kč.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Čtvrtek 26. ledna od 16 do 18 hod.
– výtvarný ateliér SVČ Fokus • Pro děti i dospělé. Téma: Papírmašé.
Rezervace místa na telefonu 607 586 770. Cena 100 Kč.
■ BLECHA CUP 2017 • Sobota 28. ledna od 9 do 18 hod. – basketbalová
hala • Třetí ročník ropeskippingové soutěže v rychlostním skákání přes
švihadla jednotlivců a družstev. Exhibice freestylových ropeskippingových
týmů.
■ Každý čtvrtek a pátek od 14 do 18 hod. – ateliéry SVČ Fokus • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet práci
s hlínou. První workshop 5. ledna. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč,
dospělí 90 Kč.
Připravujeme:
■ PŘÍMĚSTSKÝ FLORBALOVÝ TÁBOR • Pondělí 13. února – středa
15. února od 8 do 16 hod. – hala ABC • O jarních prázdninách pro děti
od 8 do 16 let. Nutná přihláška na www.fokusnj.cz. Cena 800 Kč (svačinka,
oběd, pitný režim, program).
■ PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR • Středa 15. února – pátek 17. února
od 8 do 16 hod. – SVČ Fokus • Taneční workshopy o jarních prázdninách.
Pro holky a kluky od 6 do 10 let. Nutná přihláška na www.fokusnj.cz. Cena
660 Kč.
■ RODINNÝ KARNEVAL • Neděle 19. února od 15 hod. – velký sál SVČ
Fokus • Hry, tanec a zábava. Soutěž o nejlépe „maskovanou“ rodinu
a hvězdná soutěž Zpívá celá rodina. Jednotné vstupné 30 Kč.
■ DÍVKA ROKU • Středa 22. února v 18 hod. – SVČ Fokus • Základní
kolo soutěže pro dívky od 13 let. Přihlášky on-line na www.divkaroku.cz.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Čtvrtek 23. února od 16 do 18 hod.
– výtvarný ateliér SVČ Fokus • Pro děti i dospělé. Téma: Renovace placek-butonů. Rezervace místa na telefonu 607 586 770. Cena 100 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Neděle 1. ledna – úterý 31. ledna
– Čajovna Archa • OLGA KLABANOVÁ: STROMOSTI • Obrázky.
■ Pondělí 2. ledna – úterý 31. ledna – Městská knihovna • PRAMÍNKY
SNŮ • Knižní ilustrace Jitky Šenkeříkové z fantasy světů.
Akce:
■ Čtvrtek 5., 12. a 19. ledna od 17 do 21 hod. – Čajovna Archa • MAGIC:
THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Středa 11. ledna v 18 hod. – Čajovna Archa • 4 000 KM V PEKLE •
Cestopisná projekce Markéty Balatkové. Vstupné 40/60 Kč.
■ Sobota 14. ledna v 10 hod. – Čajovna Archa • ČAJOVÝ LET NA JIHOVÝCHOD • Přírodně-kulturní expedice. Sraz v 10 hod. u čajovny, poté
přes Žilinský kopec, Jedli a Hlásnici.
■ Sobota 14. ledna v 19 hod. – Klub Galerka • BG CWRKOT • Vítání
nového roku s bluegrassovou muzikou. Vstupné 70/100 Kč.
■ Úterý 17. ledna v 18 hod. – Městská knihovna PROBOUZENÍ MORAVANŮ • Uvítání knihy regionální spisovatelky Jaroslavy Grobcové. Kapacita
míst omezena, nutná rezervace na telefonu 556 709 840. Vstup volný.
■ Pátek 20. ledna ve 20 hod. – MC Drago • VÁCLAV KOUBEK • Písničky,
historky, kabaret, atmosféra. Vstupné 110/150 Kč.
■ Sobota 21. ledna v 18 hod. – Čajovna Archa • PETR ČICHOŇ •
Autorské čtení deníkových záznamů z mexického pobytu a mexické ukázky
ze Slezského románu. Vstupné 50/70 Kč.
■ Čtvrtek 26. ledna v 18 hod. – Čajovna Archa • 10 MILIARD – CO MÁTE
NA TALÍŘI? • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na Zemi? Délka 102 min.
■ Pátek 27. ledna ve 20 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & JAKUB
ZOMER QUARTET • Koncert ve swingovém stylu. Vstupné 110/150 Kč.
Úterý 31. ledna v 18 hod. – Městská knihovna • PAPU PAPUA – ZA
LIDOJEDY • Cestopisná přednáška Tomáše Kubeše. Kapacita míst omezena, nutná rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
Připravujeme:
■ Sobota 4. února v 18 hod. – Klub Galerka • OPEN MIC III. • Třetí
pokračování otevřeného mikrofonu. Vstupné 50/80 Kč.
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Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Sobota 7. ledna v 15 a 18 hod. – Beskydské divadlo • NOVOROČNÍ KONCERT SBORU ONDRÁŠEK A VŠECH JEHO
ODDĚLENÍ • Více informací v programu Beskydského divadla.
■ Úterý 31. ledna v 17 hod. – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Středa 4. ledna – úterý 31. ledna – galerie Návštěvnického centra
• PŘES KOJETÍN NA SVINEC • Výstava fotografií Antonína Vágnera.
Vernisáž 3. ledna v 17 hod.
■ Do úterý 31. ledna – placená expozice klobouků Návštěvnického
centra • BETLÉMY • Ze sbírky Josefa Hanzelky.
• Interaktivní expozici klobouků ve 2. nadzemním podlaží.
• Interaktivní expozici Generál Laudon ve 3. nadzemním
podlaží.
• V expozici Generál Laudon přibyla nová audiovizuální
technika – nechejte se vtáhnout do bitvy u Domašova!
• Laudoncaching v expozici Generál Laudon.
• Proměnné výstavy v galerii v 1. nadzemním podlaží.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicemi.
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Půjčovnu disků na DiscGolf a trekových holí.
• Bezbariérový přístup v celé budově.
• Informační středisko MHD (čipové karty, jízdní řády, abonentní a rezidentní karty k parkování).
• Prodej parkovacích kotoučů.
• Nová služba pro turisty – poštovní schránka na pohledy.
• V prodeji nástěnný a stolní kalendář města na rok 2017 s kresbami
Borise Zvady.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 8–17 hodin • Sobota, neděle 9–16 hodin

Pozvánky
• Turisté pořádají Novoroční čtyřlístek
Čtvrtý ročník pochodu Novoroční čtyřlístek uspořádá
zdejší odbor Klubu českých turistů v neděli 1. ledna.
Startujeme ve 12.15 hodin od radnice na Masarykově
náměstí, cíl bude na hradě Starý Jičín. Celková délka trasy
je 11 kilometrů. Kdo by si chtěl cestu zkrátit, může do Starého Jičína
nebo zpět jet linkovým autobusem. Plánovaný příchod do cíle je ve
14 hodin. Na hradě bude otevřena krčma a věž, k dispozici budou příležitostná razítka a za příspěvek 20 korun odznak pochodu a kalendářík.
Výtěžek sbírky Klub českých turistů použije na úhradu nákladů spojených
se značením turistických tras pro vozíčkáře. Více informací najdete na
www.kctnovyjicin.cz nebo na nástěnce v Lidické ulici.
• Zahrádkáři pořádají tradiční ples
Ples s podtitulem Tančíme v květech pořádají novojičínští zahrádkáři
v pátek 20. ledna v sále Závodního klubu Varroc. K tanci a poslechu
budou hrát TNT Band a cimbálová muzika Harafica Šurmyja. Připravena bude tombola a občerstvení. Vstupné včetně místenky je
150 korun. Předprodej vstupenek na telefonu 604 477 342 a od
4. ledna v sídle Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu
na ulici Msgr. Šrámka 13, vždy v pondělí a ve středu od 14 do 16 hodin.
• Přijďte mezi sběratele!
Pravidelné setkání sběratelů se uskuteční ve středu 18. ledna od
14.30 do 16.30 hodin v Klubu důchodců na ulici Msgr. Šrámka 13.
Nabídnout přebytky nebo pořídit nové přírůstky do svých sbírek budou
moci například sběratelé známek, pohlednic, odznaků a mincí. Vstup
bude volný.
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Solná jeskyně Siesta
Nový Jičín

Přijďte si vychutnat ozdrav‐
ný relaxační pobyt ve výji‐
mečném mikroklima díky soli
z Mrtvého moře, relaxační a deto‐
xikační odpočinek na infralehátku a nabídku výjimeč‐
ných produktů pro imunitu a očištění těla. Nabídka
zdravotních matrací s vnitřním systémem vzducho‐
vých kapilár.
Rezervace na telefonu: 604 942 765,
www.solna‐jeskyne‐siesta‐novy‐jicin.webnode.cz.
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Ať je pro vás

rok 2017
harmonický celek štěstí,
úspěch, dobrých mezilidských
vztahů a moudrých rozhodnutí
vám přeje
obchodní ředitelka vydavatelství
Gabriela Vyskočilová s kolektivem

PŘIVÝDĚLEK
www.idealni-prace-z-domu.eu.

Novojičínský zpravodaj

15

Fotosoutěž čtenářů – 69. kolo
Téměř všichni soutěžící takříkajíc promluvili
k tématu. Zimní potažmo vánoční nálada byla
dominantním motivem tohoto kola a výběr tří
nejúspěšnějších to dokládá. A počasí tentokrát
přece jen hrálo s námi, jak dokládá i vítězný snímek.
1. místo získává Jan Zahradník za snímek pořízený na Mikuláše z vysokého patra věžáku
po prvním letošním sněhovém přídělu.
2. pořadí si odnáší Lucie Vránová, jejíž snímek
by mohl klidně mít název Vše je připraveno.
3. místo po čase opět patří Antonínu Vágnerovi,
jenž ve své koláži ukazuje zvony, které nám
v čase vánočním znějí krásněji, než kdy jindy.
Pavel Wessely

1. místo: Jan Zahradník

2. místo: Lucie Vránová
Pozor, nepřehlédněte!
Vážení čtenáři Novojičínského zpravodaje, po několika letech
trvání čtenářské fotosoutěže přicházíme s mírnou obměnou pravidel. Stále usilujeme o zajímavé a neobvyklé záběry z našeho
města, z jeho historického centra, místních částí i zdejší přírody.
Každý měsíc budou hodnotitelé vybírat tři nejzdařilejší fotografie,
a ty budou v měsíčníku otištěny. Změna nastává v přidělování
dárků, které se během dlouhých let, kdy fotosoutěž probíhá,
začaly opakovat. Na konci prosince z nejúspěšnějších autorů
vybereme pět, kteří v průběhu celého roku pořídili nejnápaditější
a nejoriginálnější snímek. Ti pak získají odměnu.
Hodně štěstí v novém roce a úspěchů při pořizování aktuálních
a neokoukaných záběrů Nového Jičína vám přeje redakce Novojičínského zpravodaje.

3. místo: Antonín Vágner
Podmínky fotosoutěže:
Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho
města na e-mailovou adresu: njzpravodaj@novyjicin-town.cz
do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu.
Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí hodnotitelé určení redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze
jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 19. ledna ve 12 hodin.
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