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Veselý rok 2010 všem čtenářům Novojičínského zpravodaje přejí
(zleva) Ondra Knesl, Terezka Michelová, Matěj Knesl a Gábinka Káňová z MŠ Beruška. Foto Josef Gabzdyl.

Vázení
ˇ spoluobcané,
ˇ

g neúprosně plynoucí čas nás posunul do nového roku 2010.
I na jeho začátku jsme jistě ještě plní vzpomínek na zřejmě
nejkrásnější období roku — Vánoce a vítání Nového roku.
Je to čas, kdy má člověk k druhému blíže a zároveň zůstává
dostatek prostoru na myšlenky o smyslu života a jeho směřování. Vzpomněli jsme v těchto chvílích i na ty, kteří neměli
nebo nemají tolik štěstí a pohody.
V čase štědrovečerní večeře to bylo přesně šest měsíců od
chvíle, kdy naším městem prošla ničivá blesková povodeň,

která zanechala škody nejen na materiálních statcích, ale
i v duších postižených. Také jim patřila vzpomínka. Stejně
tak nesmíme zapomenout na to, jak jsme v uplynulém obtížném roce společně zdolávali následky přírodní katastrofy
a jak výborně fungoval princip lidské sounáležitosti a pospolitosti. Zachovejme si tento postoj i do budoucnosti!
Dovolte mi prosím, abych Vám popřál do nového roku 2010
co nejvíce klidu, pohody, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky
a pracovních i osobních úspěchů.
Mgr. Ivan Týle, starosta města

Jicín
ˇˇ v roce 2009 ocima
ˇ fotografu.
N ový Sesté
netradicní
ˇ vydání.
°

Foto Josef Gabzdyl, Michal Polášek, Jaroslav Bělík, Petr Kocián, Jan Kopera, Hana Hůlová, MěKS, SVČ Fokus a další.

Novoroční ohňostroj nad novojičínskou radnicí.

Na novoročním ohňostroji padl
divácký rekord
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Rekordně mnoho diváků bylo zvědavo na novoroční ohňostroj. Na světelnou šou první letošní den přišlo na Masarykovo náměstí přibližně pět tisíc lidí, což je zhruba o pět stovek
přihlížejících více než v minulém roce. „Při zcela zaplněném
náměstí počítáme tak se sedmi tisíci lidmi, nyní bylo někde
volněji, takže těch pět tisíc je myslím střízlivý odhad,“ uvedl
ředitel městského kulturního střediska Petr Orság.
Nebeské divadlo začalo za zvuku písní skupiny Queen
v 17.30 hod. a trvalo asi čtvrt hodiny. Starosta Ivan Týle nejvíce
ocenil fakt, že na náměstí bylo mnoho dětí. „Jednoznačně se
tak osvědčilo posunutí ze silvestrovského půlnočního času
na novoroční podvečerní. Na náměstí se tak potkaly všechny
generace,“ uvedl starosta.
Město však po mnoha letech muselo změnit odpaliště ohňostroje. Dosud rachejtle a světlice vylétaly z parkoviště u tržnice, která ale letos dostala plachtovou střechu, proto by to
bylo nebezpečné. Nyní většina ohňostroje létala z prostranství před o něco vzdálenější ZŠ Tyršova. „To ještě musíme
doladit. Občané byli zvyklí na atrakci přímo nad náměstím
a nyní zvláště lidé stojící před radnicí mohli mít ztížený výhled,“ uvedl starosta. Lidem změna většinou nevadila a přijížděli i z okolních měst a obcí. „Přijeli jsme celá rodina poprvé
a rozhodně nelitujeme, bylo to moc pěkné,“ řekla například
Marcela Tomaškovičová z Příbora.

Přestupní jízdenky se ruší i kvůli jejich zneužití. „Například se stávalo, že pokud neuplynul limit pro přestup, tak si
lidé mezi sebou jízdenky vyměňovali,“ dodal místostarosta.
Bezplatné jízdy pro seniory s elektronickou peněženkou Šturm
zdůvodnil snahou podpořit mobilitu občanů starších sedmdesáti let i v době ekonomické krize.
Čipovou kartu s elektronickou peněženkou si mohou zájemci vyřídit v kanceláři MHD v někdejším „Domě složek“
na Sokolovské ulici vedle hlavního nástupiště MHD. K vyřízení je zapotřebí občanský průkaz a jednorázový poplatek
100 korun, přičemž karta bude funkční až pět let. „V budoucnosti chceme elektronickou peněženku rozšířit i na další
místa, například při platbách v kině nebo na bazéně, ale už
nyní je padesátiprocentní sleva při jízdách v MHD jistě výhodná. Rozhodně však nepůjdeme cestou předražených projektů čipových karet jako v některých jiných městech,“ dodal
místostarosta.

MHD: Výhodnější čipová karta,
senioři zdarma
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Nový Jičín hodlá zrychlit odbavení cestujících v městské hro-

madné dopravě, a proto od prvního dne r. 2010 znatelně zvýhodňuje využívání čipové karty s elektronickou peněženkou.
Platba v hotovosti za jednu jízdu na lince MHD se od ledna
zvyšuje z deseti na dvanáct korun. Cena jízdy při použití
čipové karty však zůstává na šesti korunách. Zároveň končí
platnost přestupních jízdenek a pro občany nad sedmdesát
let bude cestování MHD zdarma, musí si však pořídit elektronickou peněženku. „Zvýšení ceny za platbu v hotovosti jsme
zavedli kvůli tomu, aby lidé začali více používat výhodnějších elektronických peněženek. Rozdíl šesti a dvanácti korun
je snad dostatečný. Přeprava lidí je rychlejší než při platbě
v hotovosti, při které řidič často musí vracet drobné,“ uvedl
místostarosta Milan Šturm.

Díky elektronické peněžence mohou cestující jezdit v MHD
levněji, senioři dokonce bezplatně.

Zastupitelé opět jednali
o železnici a Libhošti
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Zastupitelé města se na jednání ve čtvrtek 17. prosince 2009
kromě rozpočtu na rok 2010 nebo situaci v nemocnici, o kterých píšeme na jiném místě NJ zpravodaje, opět zabývali budoucností poničené železnice mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi. Nakonec potvrdili červencové stanovisko žádající
obnovení trati, která je od červnové živelní pohromy nevyužívaná, a její oprava by přišla na zhruba osmdesát až devadesát milionů korun.
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Zároveň byla vytvořena komise, jež má zahájit rozhovory
s krajským úřadem a Správou železniční dopravní cesty o ekonomické budoucnosti trati. V komisi jsou místostarosta Milan
Šturm (ODS), radní Petr Orel (Strana zelených) a zastupitel
Břetislav Gelnar (ČSSD). „Získáváme ekonomické ukazatele
provozu trati a chceme znát její budoucnost. Aby se nestalo,
že se po dvou letech po obnovení zavře kvůli neefektivitě. Také
hodláme jednat s krajským úřadem, co by se stalo s pozemky,
kdyby tra případně nebyla obnovena,“ uvedl místostarosta
Milan Šturm (ODS).
Zastupitelé také schválili termín referenda o případném
osamostatnění Libhoště, které se uskuteční v sobotu 11. dubna od 9.00 do 21.00 hod., což starosta Ivan Týle považuje za
rozumný kompromis. „Přípravný výbor sice nejprve žádal referendum 9. května, ale vzhledem k nutnému splnění lhůt pro
případné vyhlášení samostatnosti obce k 1. lednu 2011, je
duben příhodnější. Zvláště když Nový Jičín příští rok čekají
trojí volby, a to v létě parlamentní a na podzim komunální
a senátní,“ uvedl starosta. V souvislosti s referendem byla
schválena i částka 200 tisíc Kč na konání referenda a uskutečnění rozhodnutí tohoto hlasování. Zároveň byla schválena
i otázka v referendu: „Souhlasíte s tím, aby se část města Libhoš oddělením od města Nový Jičín stala samostatnou obcí?“
Hlasování bylo příznivé po některé sociální služby občanům, zastupitelstvo tak schválilo například zhruba milion a půl
sdružení ADRA na provoz azylových domů, 180 tisíc na zajištění provozu centra pro zdravotně postižené a občanskou
poradnu nebo Slezské diakonii přes půl milionu na provoz
denního stacionáře.
Další informace ze zastupitelstva najdete na webových
stránkách města a na úřední desce.

Rozpočet a investice v r. 2010
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta
g

Vážení občané Nového Jičína, jak se již stalo pravidlem,
dovoluji si na prahu nového roku informovat o schváleném
rozpočtu města a investicích, které jsou připraveny pro rok
2010. Uplynulý rok svým schodkem v daňových příjmech ukázal, jaký dopad má ekonomická krize, a oproti rozpočtovaným příjmům jsme do rozpočtu 2009 neobdrželi více jak 40
milionů korun. S tímto bohužel musíme počítat i v letošním
roce a přesto, že se jedná o složité období, máme v rozpočtu
zahrnuté investice a projekty za 160 milionů korun.
Ve schváleném rozpočtu města jsou zajištěny všechny režijní a provozní náklady, výdaje spojené s komunálním hospodářstvím a výdaje na služby a energie. Tato oblast zahrnuje
částku ve výdajích ve výši 365 milionů korun.
Rozpočet města je ve výši 530,630 miliónů korun a je v příjmech vyrovnán rezervou minulých let, a tím i jeho výdaje jsou
ve stejné výši 530,630 milionů. Tento rozpočet se v průběhu
roku ještě navýší jak v příjmech, tak ve výdajích o dotaci
státu na pokrytí oblasti sociální podpory, což představuje
částku 151 milionů korun v rámci celého správního obvodu
obce z rozšířenou působností. Další oblast příjmů budou tvořit dotace, o které ještě budeme žádat na začátku roku (obnova infrastruktury — povodňové škody, dotace z ministerstev — regenerace sídliš aj.).
Rok 2010 je důležitý právě pro svou výši v rozvojové oblasti
města — investice a projekty, kde město využívá schválené
dotace z evropských fondů. Zároveň se nám daří nemalé
prostředky čerpat i z dotací ČR. V letech 2005 —2009 jsme
získali a máme přiděleny dotace ve výši 389 milionů korun.
V roce 2010 budeme čerpat dotace na již zahájené projekty,
například „Rekonstrukce Masarykova náměstí“ — 23 milionů
a na „Chráněné bydlení v Žilině“ — 16,3 milionů. Další dotační
projekty budou „Revitalizace sportovního areálu — zahrady
pod gymnáziem“ za 16 milionů, „Rekonstrukce domu Masarykovo náměstí č. 29“ — Návštěvnické centrum — město klobouků za 15 milionů.
Rozsáhlý je projekt integrovaného rozvoje města schválený pro zónu v lokalitě lemované ulicemi Dlouhá, Anenská,
Dolní brána a Palackého, týkající se rekonstrukce bytových
domů a veřejných prostranství, který bude v roce 2010 zahájen. Na veřejná prostranství je v rozpočtu na rok 2010 zahrnuta částka ve výši 28 milionů.
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Další důležité investice v roce 2010: Okružní křižovatka
Dlouhá-Palackého — 5 milionů, Regenerace sídliště Loučka
— 7,5 milionů, Smetanovy sady, úprava a rozšíření — 10 milionů (za Španělskou kaplí), obnova a rekonstrukce dětských
hřiš — 4,5 milionů, opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků (včetně dokončení komunikací městského hřbitova), to
vše za více jak 20 milionů.
V rámci rozvoje města jsou připraveny některé lokality
pro možnou výstavbu bydlení a služeb jako např. Bohuslava
Martinů, Dolní brána — za spořitelnou, Bezručova ul. — areál
bývalého Tonaku a bývalý Okresní bytový podnik — údržba.
Zde bude záležet na zastupitelstvu města a zájmu firem a developerů, kdy bude zahájena možná výstavba a jakým směrem se budou tyto plochy rozvíjet.
Věřím, že se nám společně podaří uskutečnit tyto vysoké
cíle a Nový Jičín se tak bude dále rozvíjet ke prospěchu všech
občanů a návštěvníků.

Město zneklidnila situace
v nemocnici
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Zastupitelé se rozhodli vstoupit do současné situace v novojičínské nemocnici. Podle prosincových informací v médiích
hrozí současnému řediteli Radanu Gocalovi ze strany zřizovatele, tedy krajského úřadu, odvolání za neuspokojivé ekonomické výsledky. Za ředitele se však postavili někteří známí
primáři a hrozí odchodem s tím, že za možným odvoláním
Gocala je údajně tlak soukromé společnosti Agel.
„Zastupitelstvo se nezabývalo tím, kde je pravda a jestli
má pan ředitel zůstat ve funkci nebo nikoliv, jen zásadně projevilo obavy, aby nedošlo ke snížení kvality poskytované péče
o pacienty,“ řekl starosta Ivan Týle.
Zastupitelé přijali usnesení, ve kterém žádají krajský úřad,
aby všechny záležitosti provozu a chodu nemocnice projednal
i s městem Nový Jičín. Dále vznikla pracovní skupina ve složení starosta Ivan Týle (ODS), předseda zdravotnické komise Vladimír Maňásek (ODS) a člen zastupitelstva Břetislav
Gelnar (ČSSD), která dostala pověření k jednání s představiteli kraje. Zároveň vyzvali hejtmana Moravskoslezského
kraje, aby na další schůzky přizval i odbornou lékařskou veřejnost z řad pracovníků nemocnice.
„Chceme si co nejdříve vysvětlit postoj města s hejtmanem
či náměstkem zodpovědným za zdravotnictví. Máme totiž
obavu o budoucnost nemocnice, která je nyní hodnocena jako
kvalitní. Neradi bychom se vrátili před rok 2004, kdy se nemocnice potýkala s velkými problémy finančními i personálními,“ konstatoval starosta Týle.

Nový Jičín se stal krajskou
dopravní jedničkou
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Nový Jičín má nejbezpečnější silnice v Moravskoslezském
kraji. Podle meziměstského srovnání České pojišovny s názvem ČP Index se Nový Jičín v prvním pololetí 2009 dostal
do jedenáctky okresních měst, které nemají záznam o usmrcení nebo těžkém zranění při nehodě.
Žádné jiné město v Moravskoslezském nebo i v Olomouckém kraji se tímto primátem nemůže pyšnit. Novým Jičínem
přitom prochází velmi frekventovaná silnice I/57. „Vycházíme ze statistik Policie ČR, takže hodnocení je velmi objektivní,“ uvedl mluvčí České pojišovny Václav Bálek.
Nový Jičín se v popředí drží několik let, v minulém roce
celorepublikově skončil na třetím místě. „Jsme rádi, že se
v našem městě mohou lidé na silnicích cítit bezpečně. Je to
výsledek výstavby moderních okružních křižovatek, nových
cyklostezek, umístění zpomalovacích retardérů a zavedení
nového parkovacího systému,“ uvedl starosta Ivan Týle.
Za velký přinos považuje právě rondely. I když na ně řidiči
odjinud nejsou příliš zvyklí, doprava ve městě je díky nim
plynulejší a vymizelo například rychlé dojíždění do křižovatek, což při někdejším systému semaforů bylo příčinou několika smrtelných nehod.

Zastupitelstvo dětí a mládeže
má nové vedení
Martin Jakůbek, koordinátor ZDM

Den s Mikulášem: V prosinci dětští zastupitelé rozdávali
dětem radost v podobě malých dárečků od čertíků a andělů
na náměstí, kde proběhla akce SVČ Fokus Den s Mikulášem.
Pohled na rozjasněné dětské tváře zahřál i v prosincovém
chladném počasí srdce nejen pořadatelů, ale i paní učitelek
a zúčastněných rodičů.

Volební sněm střediska Pagoda
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín

Vedení ZDM: zleva Barbara Havlíčková, Jan Vindiš
a Petra Javorková. Foto SVČ Fokus.
g Zastupitelstvo dětí a mládeže pracuje v našem městě od
roku 1992. Za 17 let činnosti se vystřídalo mnoho mladých
lidí a dětí, kterým není lhostejný Nový Jičín a kteří se chtějí
zapojovat do věci veřejných. Členové ZDM (původně Dětský
regionální parlament) jsou převážně žáci novojičínských základních a středních škol. Pravidelně se scházejí v SVČ Fokus.
Na schůzkách řeší novinky ve svých školách, zajímají se o ekologii i charitu, spolupracují s radnicí při organizování akcí.
V úterý 8. 12. 2009 proběhly v ZDM volby a 17 členů si vybralo své lídry: Předseda Petra Javorková,17 let, Mendelova
střední škola; místopředseda Barbara Havlíčková, 18 let, Gymnázium a SOŠ; místopředseda Jan Vindiš, 15 let, ZŠ Nový
Jičín, Komenského 66.
Věřím, že nové vedení bude akční a posune činnost ZDM
o krok dál. Věřím, že se jim podaří pokračovat v rozjetých
projektech a že budou oporou při řešení problematiky mladých lidí v Novém Jičíně.

Zastupitelstvo dětí a mládeže
se zase hlásí o slovo
Barbara Havlíčková
g Šastný nový rok! S příchodem nového roku bych jménem
celého ZDM chtěla popřát mnoho štěstí a úspěchů, ale hlavně
pevné zdraví a moře lásky. Ohlédneme-li se za rokem 2009,
můžeme mezi svými pracovními povinnostmi a splněnými
úkoly vidět také úspěšné akce a činy mladých dětských zastupitelů Nového Jičína. O některých vás informovali i v Novojičínském zpravodaji. Podívejme se ještě na činnost ZDM před
koncem roku.
Setkání v Praze: 12.—13. listopadu 2009 se v Praze sjeli
dětští zastupitelé z celé republiky, a to včetně dvou zástupců
z Nového Jičína, na 12. ročníku Národního parlamentu dětí
a mládeže. Hlavním tématem letošního zasedání bylo „Postavení mládeže v ČR“. Mládež minulá a dnešní (v souvislosti
s výročím 17. listopadu). Proběhla debata s ministrem pro lidská práva a menšiny Michalem Kocábem, která se pro mnohé
zúčastněné stala spíše informační vlnou ohledně událostí
v roce 1989. Následně proběhla také debata s MUDr. Evou
Vaníčkovou na téma lidských práv.
Mladé lidi velmi zaujal nově velmi rozšířený druh šikany,
kterým je kyberšikana. Kyberšikana je spojena hlavně s rozmachem internetu, mobilních telefonů a nebezpečí s nimi
souvisejícími.
Noční rokování: Členové dětského zastupitelstva se v listopadu sešli na nočním rokování, které proběhlo v prostorách SVČ Fokus. Tady byli seznámeni s průběhem setkání
v Praze, systémem fungování dětských parlamentů a zastupitelstev, ale hlavně byli oficiálně přijati noví členové, zástupci všech novojičínských základních škol.

g V neděli 13. prosince se v prostorách auly městského úřadu
v Novém Jičíně sešli činovníci střediska Pagoda Nový Jičín,
aby zhodnotili činnost za uplynulé tři roky a zvolili vedení
na další volební období. Sněm, který je nejvyšším orgánem
skautského střediska, se uskutečnil za účasti 18 delegátů z 30.
Prezentovány byly zprávy o činnosti střediska, o hospodaření nebo zprávy o činnosti jednotlivých skautských oddílů.
Všemi 18 hlasy byl vůdcem střediska znovuzvolen Václav
Dobrozemský, nově se zástupkyní vůdce střediska stala Alena
Svobodová. Členy střediskové rady (vrcholného orgánu střediska mezi sněmy) byli zvoleni Zdeněk Jašek, Lucie Janyšková, Lenka Urbanová a Barbora Heryánová. Členy revizní
komise střediska (orgánu kontrolující hospodaření střediska)
se stali Olga Tichá (předsedkyně), Olga Petrová a Kristýna
Kostková.
Delegáti byli také informováni o chystaném projektu „Středisko Pagoda — centrum pro volnočasové aktivity“ — stavbě
nových skautských kluboven plánované za spolufinancování
fondů EU a vyjádřili mu podporu.

Den pro dětskou knihu
Radmila Grofová, oddělení pro děti a mládež
g

Již potřetí byl vyhlášen celostátní Den pro dětskou knihu.
Cílem je především netradičním způsobem oslovit děti a jejich rodiče a přesvědčit je, že v knihovnách se o knihách pro
děti, a nejen o nich, mohou ledacos dozvědět.
Nejinak tomu bylo i v novojičínské knihovně. Ta tuto akci
pro mimořádný úspěch pořádala již podruhé. Nejen děti, ale
i dospěláci a v neposlední řadě i knihovnice tak mohli začít
advent zcela netradičně. Jak už bylo naznačeno, vše se neslo
v duchu adventu a blížících se Vánoc. Pro děti byly nachystány oblíbené soutěže, kvízy, malování a došlo i na vánoční
tvoření. Odměnou jim byly malé dárky, pohoštění a troufám
si říci i příjemně strávené chvíle v knihovně. A protože heslo
„Pod stromeček knihu“ stále platí, mohly jsme rodičům nabídnout prodej nových knih.
Zájem byl velký. Během onoho sobotního dopoledne navštívilo dětské oddělení cca 125 příznivců naší knihovny. Přivítaly jsme nejen „staré známé“ tzn. čtenáře, kteří pravidelně
do knihovny chodí, ale překvapilo nás i množství dětí, které
sice knihovnu znají, ale svou vlastní průkazku ještě neměly.
A právě v tu chvíli přišel ten správný okamžik naplnit myšlenku celé této akce. Podpořit v dětech zájem o knihy, ukázat
jim cestu ke knihám, ke čtení, ke knihovně. Tyto děti dostaly
jako dárek bezplatnou registraci na příští rok.

Na akci se nenudili rodiče ani děti. Foto Knihovna Nový Jičín.
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Leden 2009

g

První den roku 2009 zaplnily více než čtyři tisíce lidí Masarykovo nám. kvůli slavnostnímu ohňostroji g SVČ Fokus otevřelo zrenovovaný velký sál.

g

Ostře sledovaným se stal proces s P. Hrochem, řidičem tramvaje z tragické srážky u Ostravy g Šárka Janová se stala nejlepší českou barmankou.

g

Zima byla k technickým službám většinou vstřícná g Nový Jičín se prezentoval na brněnském Regiontouru.

g

g

5

Děti z MŠ Máj poznaly africké zvyky g I v roce 2009 pokračovaly pravidelné televizní besedy.

Město navštívil ministr životního prostředí Martin Bursík g Hotel Praha se stal centrem soutěží pro mladé barmany g Město pokračovalo
v opravách bytového fondu, a to i v domech na náměstí.

Novojicínský
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Únor 2009

g

Město na sportovním plesu v SVČ Fokus ocenilo nejúspěšnější sportovce a sportovní kolektivy.

g

Developer plánuje demolici tabačky, město souhlas podmiňuje zprovozněním žel. přejezdu g Připomenutí výročí narození maršála Laudona.

g

Rodáci ocenili jubilanty, např. Jaroslava Bělíka g Sněhová nadílka podnítila i k uměleckým výtvorům g Náměstí začala snímat webová kamera.

g

V Jazz klubu vystoupili J. Groulík trio & Banda legal

g

Nový majitel Tatrovanky začal s přístavbou hotelu g Muzeum Novojičínska stěhovalo vzácné klobouky na výstavu do Senátu
Středisko Europe Direct uspořádalo dětskou soutěž v návrzích podoby českého eura.

g

g

Budoucí prvňáčci prošli nástrahami zápisu g Výstava snímků nebeských úkazů.

Novojicínský
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Březen 2009

g

Začala druhá etapa rekonstrukce Masarykova náměstí — přeměna centrální plochy s rozšířením inženýrských sítí.

g

g

g

V olomouckém ateliéru vznikala plastika svatého Mikuláše s kašnou a jablky.

Město si připomnělo 15. výročí smrti Karla Kryla g Akce sběru vysloužilých elektrospotřebičů na ZŠ se setkala s obrovským ohlasem.

SVČ Fokus se změnilo v centrum maškarní krásy g V Klubu Galérka vystoupila skupina Ty Syčáci g Fanoušci basketbalistů měli důvod k radosti.

g

7

Pobočka Vysoké školy podnikání Ostrava rozdávala diplomy g Ve Státním okresním archivu Nový Jičín
se křtila kniha Československá strana lidová na Novojičínsku po roce 1945.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Duben 2009

g

Po dvaceti letech začalo město vítat občánky, což rodiče novorozenců přijali s nadšením g Rekonstrukce náměstí postupuje rychlým tempem...

g

...objevil se i obrys někdejšího pomníku Josefa II. g Začal platit nový systém parkování g V divadle se děkovalo Fr. Skočkovi za vedení ZUŠ.

g

Novojičínská expedice do Himálaje skončila pod vrcholem Mount Everestu g Starosta přijal mladé hokejisty 6. tříd, kteří jsou nejlepší v ČR.

g

Špínu z dláždění v podloubí začal odstraňovat nový stroj g V SVČ Fokus se představila bojová umění g ZŠ Dlouhá 56, velikonoční jarmark.

g

Tvůrci nejlepších návrhů českého eura byli oceněni g Ochránci přírody pověsili v okolí Skalek desítky ptačích budek
Novojičínští strážníci uspěli ve fotbalovém turnaji městských policií.

g

Novojicínský
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Kveten
ˇ 2009

g

g

Čestným občanem NJ se stal Max Mannheimer. Zástupci města mu významné ocenění předali v Mnichově g Radnice dostala novou fasádu.

Hasiči ocenili nejlepší pracovníky g Horolezec David Fojtík jako první na světě sjel na lyžích horu Dhaulagiri g Radní ocenili nejlepší strážníky.

g

Město nezapomíná na uctění památky obětí všech válek g I přes ekonomickou krizi se úspěšně uskutečnil další ročník Veletrhu Novojičínska.

g

g

9

V Loučce se konalo další setkání s občany g Na ZŠ Tyršovu přijeli pedagogové z několika zemí.

Den bezpečnosti — žáci se učili mnoho důležitých dovedností g V Senátu se konala výstava klobouků z Muzea Novojičínska,
nechyběl ani „František Palacký“.

Novojicínský
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ˇ 2009
Cerven

g

Blesková povodeň: Večer 24. června se navždy černým písmem zapíše do historie města. Voda tekla i po Štefánikově ulici v centru města.

g

Probuzení do rána 25. června bylo jako do zlého snu g Na radnici se řešily problémy dnem i nocí, na snímku jednání s vedením Armády ČR.

g

Osobnosti Nového Jičína se i letos dočkaly ocenění g Starosta uctil památku obětí všech totalitních režimů.

g

Před koncem školního roku byli oceněni nejlepší žáci g Turistický oddíl pořádal mnoho akcí g Vyhlášení nejlepších sběračů starých elektrospotřebičů.

g

Jan Zemánek začal vyrábět chybějící hlavu koně (kašna na náměstí). Formu získal od německých krajanů, na oplátku dostali hlavu býka
Sportovní klání žáků ZŠ „O pohár starosty“ g V červnu se konaly evropské volby.

g

Novojicínský
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ˇ
Cervenec
2009

g

g

g

Vojáci stavěli provizorní mosty, bagry upravovaly koryto Jičínky i Zrzávky g Povinné očkování předškoláků ze zatopených oblastí.

Jedno z mnoha jednání krizového štábu g Nový Jičín se stal centrem zájmu médií g V humanitární středisko se změnilo i jeviště BD.

Obětí povodně vzpomenula zádušní mše konaná ve farním kostele g Rekonstrukce náměstí se chýlila ke konci, byla objevena stará studna.

g

Zkouška, jak bude zadní strana kašny vypadat po výměně hlavy býka za koně g Rekonstrukční práce na bazéně g Výročí úmrtí generála Laudona.

g

Neznámý vandal a hlupák poničil mladé stromky pod Skalkami g Na zimním stadionu proběhl zkušební provoz umělé plochy g Půvabné studentky
střední školy EDUCA předvedly nejkrásnější oděvy, co se na škole navrhly a vznikly.
11

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Srpen 2009

g

Masarykovo náměstí bylo 27. srpna otevřeno v nové podobě g Starosta I. Týle s generálním ředitelem stavební firmy T. Vítkem s „otevírací“ páskou.

g

Na náměstí se po více než 110 letech vrátila socha sv. Mikuláše g Otevření náměstí provázel i děkovný koncert za pomoc při povodních...

g

...přijímaly se dary od občanů, firem i měst g Na náměstí přibyla i praktická věc — pítko g Pavel Wessely ukazuje staronovou ozdobu kašny.

g

Podstavec na zadní straně radniční věže zaplnila plastika Chodec od Jana Zemánka g Soukromá agentura uspořádala benefiční koncert.

g

Basketbalisté mají nového sponzora Mlékárnu Miltra a maskota — myšáka g Fotbalisté se drží v popředí tabulky krajského přeboru
Do Nového Jičína mimořádně zavítali jezdci slavného Ponny Expresu.

g

Novojicínský
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Záríˇ 2009

g

g

g

... ani děti

g

Městské slavnosti se nesly ve znamení partnerství s francouzským Epinalem g Na slavnostech se nenudili dospělí...

Osmdesátiny kašny přijel s krajany oslavit i vnuk autora sousoší (první muž zprava)g Stav střechy krytého bazénu je havarijní.

Běh rodičů s dětmi přivábil desítky sportovců g ADRA ocenila pomoc při likvidaci povodňových škod g Sté výročí založení ZŠ Komenského 68.

g

Výstavy k výročí fy Hückel-Tonak se zúčastnily i dcery posledního majitele g Kašnu opět zdobí hlava koně g Libhoš řeší budoucnost.

g

13

Ondrášek oficiálně obdržel ocenění Sbor roku 2008 g Do muzea se vrátila zrenovovaná socha Panny Marie
g ZŠ Komenského 68 uspořádala rozsáhlou výstavu k stému výročí školy.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

ˇ 2009
Ríjen

g

Občanům začala sloužit nová městská tržnice g Vábnější podobu dostal i průchod okolo tržnice g Výstava k výročí vzniku tiskárny rodiny Krylů.

g

Dlouho se táhla oprava silnice přes městskou část Žilina, silničáři museli vozovku zpevnit g V Bludovicích se konala tradiční Hubertova jízda.

g

Studenti zaujali svou prezentací na konferenci v Ludwigsburgu g Europe Direct, přednáška o možnostech práce v EU g Nábor do capoeiry.

g

Hokejisté se drželi v popředí druholigové tabulky g Jezdecká soutěž pro zdravotně postižené g V radničním vestibulu byla výstava prací školáků.

g

Samozřejmostí se stalo připomenutí vzniku Československa v roce 1918 g Vítání občánků stalo velkým hitem
Úspěšný Ondrášek se nezastaví, zpíval i při otevření tržnice.

g
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Listopad 2009

g

g

SVČ Fokus připravilo výstavu předmětů z dob socialismu g Jedni z vůdců sametové revoluce v NJ (zleva) V. Šimík, A. Válek a M. Urban.

Bašta dostala novou střechu, do staré už zatékalo g Dvě největší sídliště Dlouhá a Loučka spojila cyklostezka g Začala demolice staré čepičárny...

g

g

...místo ní mají vyrůst bytové domy g Ploutvaři Laguny opět slavili celorepublikové prvenství.

Basketbalisté opět těší věrné fanoušky v Mattoni NBL i v evropském poháru g Do města přijela delegace z partnerské Novellary.

g

15
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Vítání občánků bude pro velký zájem pokračovat i letos, město nechalo vyrobit i kolébku
g Vánoční smrk dostal na opraveném náměstí nové ctihodné místo.

Prosinec 2009

g

Vánoční jarmark pozvedl svou úroveň, náměstí ozdobily jen dřevěné prodejní domečky g Na jarmarku se nenudily ani děti, soutěží bylo bezpočet.

g

Jarmark zpestřila řada vkusných kulturních vystoupení g Laserová šou g Jarmareční premiéru měl i dětský vláček, zájem byl veliký.

g

Keramické ozdoby na strom vyrobily děti z dětského domova g Novojičínští skauti shánějí potřebné peníze na přeměnu základny U Jičínky.

g

Policisté oceňovali za pomoc při povodních, uznání získala i podnikatelka Ludmila Kocourková g Někdo za Kalačem vyhodil pět štěňat...

g V Muzeu Novojičínska se připravuje druhá část expozice o městě, ozdobou bude i nejstarší parní stroj v zemi g O výstavu Nový Jičín před dvaceti
roky a dnes byl zájem, lidé si rádi zavzpomínali g Basketbalová utkání stále zdobí cheerleaders.

Novojicínský
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz
g Městské kulturní středisko Nový Jičín a SVČ FOKUS si
vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií „FOKUS V OBRAZECH“ od 15. do 28. ledna. Vernisáž: 14. ledna 2010 v 17.00
hodin. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový
Jičín.
g Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.
Výstava obrazů: David Segea „Vegeta“. 19. prosince 2009
až 21. ledna 2010. Otevřeno pondělí až pátek od 12.00 do
22.00 hodin.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 6. 1. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HardPost — Apocalyptica. Apokalyptické vize v podání smyčcového tria? Kecy.
Tento způsob metalu je (skoro) pro každého. Podává Brndi.
g 6. 1. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě; setkání nad tématy, která vás
zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 7. 1. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. Rockers — Reggaenerace. Pohled na Jamajku v druhé polovině 70. let, na prostředí kingstonských nahrávacích studií, dancehallu a nájemných vystoupení v hotelích...
g 10. 1. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry; tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 12. 1. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers; klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 13. 1. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. 80¨s PARTY. Další
várka klipů z dob, kdy jste vy i MTV byli ještě mladí, případně
nebyli vůbec. Trash.
g 16. 1. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 50,- Kč. Shaman
ALDA-MAN; večer s etnickou hudbou. Uslyšíte didgeridoo,
hrdelní zpěv, perkuse. Společná jamovačka na závěr.
g 16. 1. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Mother + Ema
Camelia; black hardcore. Aby se tu cítili jako doma, podpoří
je kopřivničtí Ema Camelia, emocoroví psohlavci, kteří dovezou i projekci na tři plátna. Inferno.
g 19. 1. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers; klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 20. 1. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., Animé Animals;
Princezna Arete — Houko Kuwashima. Dosud unikající princezna se konečně snad po právu dočká podrobného rozboru.
Pitvu provede Elementál.
g 22. 1. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 90,-, 120,- Kč. Psí vojáci slaví 25 let; legenda českého undergroudu.
g 22. 1. (pá) Hudební kavárna, 19.00 hod. Vernisáž výstavy
Aleše Kozlovského; plesklosklo.
g 23. 1. (so) Hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč. Aran Epochal + support; drum’n’bass bez bicích.
g 23. 1. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. Romanika
— Vlcie balady; ethno-folková písničkářka z Trnavy.
g 24. 1. (so) Čajovna Archa, 15.00 hod. Turnaj ve hře Macháček; kostkové měření psychických sil.
g 26. 1. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers; klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 27. 1. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Dirty Projectors;
Bad Taste. Další chuovka z dílny Petera Jacksona, který
se pokoušel proslavit mj. Pánem prstenů.
g 29. 1. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
Pitch Bender (CZ/SK); moderní jazz. Pětičlenná kapela z Brna je jakousi československou směskou s rozsahem od Košic (zpěv) až po Ústí nad Labem (baskytara). Ostatní členové
jsou původem z Valašska.
g 30. 1. (so) Čajovna Archa, 6.50 hod. Čajovýlet na Smrk;
cestování za přírodní kulturou. Sraz v 6.50 hodin na autobusovém nádraží v NJ, zastávka č.15. Odjezd v 7.00 hodin skibusem do Starých Hamrů a odtud pěšky na vrchol. Lesočaj
přirozenou součástí. Pro nenáročné turisty je v jednání i přespání v blízkém okolí (bližší informace průběžně v čajovně).
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Sobota 30. 1. od 15.00 do 18.00 hod. Sál SVČ Fokus. MAŠKARNÍ BÁL pro děti. Diskotéka, hry, soutěže, vyhodnocení
nejkrásnějších masek. Vstup děti 30,- Kč dospěláci 10,- Kč.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. 1.). Pro všechny
zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. V ateliérech
SVČ pod vedením pí Mitášové. Vstupné: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE (4., 11., 18., 25. 1.). Modelování, pedig, hedvábí, korálky.
V ateliéru SVČ, vstupné 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.
g Od 1. 2. do 5. 2. 2010, Gruň. LYŽAŘSKÝ KURZ NA GRUNI. Pro kluky a holky, lyžaře a snowboardisty ve věku od 13 do
17 let. Cena 3 300 Kč,- (doprava, ubytování, strava, permanentky na vlek, pojištění a zkušení instruktoři).
g DIALOGY S VÝTVARNÝM SVĚTEM. Výtvarný kurz je
určen pro začátečníky, pokročilé a dospěláky, kteří mají rádi
výtvarné umění. Lektorka: Mgr. Jana Tošovská. Kurz potrvá
od 3. 2. do 26. 5. 2010. Vždy ve středu od 18.00 do 20.00 hod.
v ateliérech SVČ Fokus. Cena kurzu: 1 500,- Kč. Zájemci se
přihlásí přímo na infocentru SVČ nebo na tel.: 607 586 770
nejpozději do konce ledna 2010. Je nutno se přihlásit předem
pro zjištění počtu zájemců v kurzu.
g TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ. 10 lekcí výuky standardních
i latinskoamerických tanců pod vedením zkušené taneční
lektorky Terezy Gulánové, tel.: 732 538 627. Kurz je určen jak
pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří si chtějí oživit taneční kroky. Každé pondělí od 19.00 do 21.00 hodin, začínáme
18. 1. 2010, cena 1 200,- Kč/osoba nebo 2 000,- Kč/pár. Přihlášky zasílejte bu poštou na adresu SVČ Fokus nebo elektronicky na fokusuj@fokusnj.cz
g Pondělí 1. 2. od 9.30 do 15.00 hod. Sál SVČ Fokus. SPORTOVNÍ PONDĚLÍ. 1. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE, 9.30
až 12.30 hodin, (20,- Kč). 2. STŘELECKÁ SOUTĚŽ SE VZDUCHOVKOU, 13.00 až 15.00 hodin (20,- Kč).
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g Do 28. února 2010: ...A UTLUČEM JE ČEPICEMA. Výstava představuje unikátní soubor
fotografií pořízený před 100 lety v provozních
částech novojičínské kloboučnické továrny a kolekci vojenských a služebních pokrývek hlavy
19. a 20. století. Rytířský sál a Kamenná síň
Žerotínského zámku.
g Do 31. ledna 2010: ADOLF ZÁBRANSKÝ —
MALÍŘ A ILUSTRÁTOR. 1909—1981. Ilustrátorská a volná tvorba rodáka z Rybí u Nového
Jičína. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Do 28. února 2010 MIROSLAV SOPUCH — KRESBY,
OBRAZY, PLASTIKY. Kamenná síň Žerotínského zámku.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny
své členy a příznivce ve čtvrtek 14. ledna 2010 v 16.00
hodin na besedu s doprovodnými digitálními snímky, dokumenty, případně filmovými záběry z letošního putování klubu
po stopách novojičínských rodáků v Rakousku, Itálii a Německu, která se uskuteční v nové klubové místnosti na baště
na ulici Gen. Hlao. Přednáší a beseduje p. František Holub.
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Pátek 8. ledna v 18.00 hod., sobota 9. ledna v 16.00 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT novojičínského sboru ZUŠ Ondrášek a jeho přípravných oddělení. Hostem koncertu je orchestr P. J. Vejvanovského. Předprodej od 8. 12.
g Pondělí 11. ledna v 19.00 hodin. Alois a Vilém Mrštíkové:
MARYŠA. O výjimečnosti zlínské inscenace svědčí cena
Thálie 2009, kterou za ztvárnění Maryši obdržela P. Hřebíčková. Městské divadlo Zlín. Předplatné sk. A. Předprodej od 1. 12.
g Čtvrtek 14. ledna v 19.00 hodin. MIROSLAV AMBROŠ
— housle, ZUZANA AMBROŠOVÁ — klavír. M. Ambroš, student HAMU, je pro mnohé již hotovým houslovým mágem.
Prošel pestrou paletou vítězných soutěžních klání — Prague
Junior Note, Kociánova houslová soutěž a další. Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: G. F. Händel, P. de
Sarasate, J. Joachim, S. Bodorová, S. Prokofjev, M. Ravel.
Pražská koncertní agentura Praha. Kruh přátel hudby, Malý sál. Předprodej od 1. 12.
g Neděle 17. ledna v 16.00 hodin. Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA. Žofka Orangutanová, neobyčejně chytrá, sympatická a vynalézavá opička, se svými zvířecími kamarády
tvoří v zoologické zahradě nerozlučnou partu. Městské
divadlo Zlín. Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od
1. 12.
g Úterý 19. ledna v 18.00 hod. Kateřina Gärtnerová, Ernest
Bryll: MALOVANÉ NA SKLE. Námětem muzikálu je jánošíkovská legenda — příběh o zbojníkovi, který bohatým
bral a chudým dával. Od svého vzniku v roce 1970 se stal
repertoárovým „hitem“ mnoha divadel a dosáhl stovek
repríz. Divadlo Radost, Brno. Předplatné sk. S. Předprodej od 5. 1.
g Středa 20. ledna v 19.00 hod. Willy Russell: SHIRLEY
VALENTINE. Bravurní komedie o hledání vlastní identity
je určena nejen všem ženám středního věku, které pomalu
ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi
dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané monodrama přímo
stvořené pro Simonu Stašovou. FDA ve spolupráci s Městskými divadly pražskými, Praha. Předplatné sk. P.
Předprodej od 5. 1.
g Pátek 22. ledna v 19.00 hodin. 2x WOODY ALLEN.
Láska a nevěra: dvě sexy komedie na jedno téma. Představení není vhodné pro děti (ale měly by ho vidět). Hrají:
K. Heřmánek, J. Carda, D. Morávková, J. Švandová, K.
Janečková, Z. Žák a P. Pospíchal. Divadlo Bez Zábradlí,
Praha. Předprodej od 1. 12.
g Úterý 26. ledna v 19.00 hodin. Ray Cooney: 1+2=6
(JEDEN A DVĚ JE ŠEST). Hry proslulého komediografa
Raye Cooneyho vytvářejí sí zápletek a patálií, která se
s nesmírně komickým účinkem obplétá kolem hlavního hrdiny a zároveň doslova stíhá divákovu bránici. Slovácké
divadlo Uherské Hradiště. Předplatné sk. D. Předprodej od 5. 1.
g Pátek 29. ledna v 18.00 hod. LA PRIMA. Vernisáž výstavy: kované plastiky Michal Ptáček, fotografie Terezie
Foldynová, obrazy Elen Suchomelová, Roman Vacek, Tomáš
Paluska. Vystoupí taneční skupina D-company Valašské
Meziříčí ve složení: Michaela Solanská, Gabriela Jandiková, Veronika Kaplanová.

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz
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g Po 4. až st 6. ledna v 18.00 a ve 20.15 hodin. BOŽSKÝ.
Italské drama. Neobyčejný život politika Giulia Andreottiho.
Říkali mu černý papež, hrbáč, liška, belzebub a il divo.
Mládeži nepřístupno, 118 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. ledna v 18.00 hod. LOVE AND DANCE.
Polský romantický film. Touha tančit… Touha milovat…
Do 12 let nevhodný, 123 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. ledna ve 20.15 hod. OKO VE ZDI. Česko,
Slovensko, 2009. Thriller podle předlohy spisovatelky Ivy
Hercíkové s mezinárodním obsazením v čele s K. Rodenem
a J. Prochnowem. Do 12 let nevhodný, 80 min., titulky,
75,- Kč.
g Po 11. až st 13. ledna v 18.00 a 20.00 hod. MŮJ ŽIVOT
V RUINÁCH. Komedie USA, Španělsko. Okouzlující romantická komedie o hledání opravdové lásky, ve chvíli, kdy to
hlavní hrdinka nejméně čeká. Mládeži přístupno, 96 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Čt 14. až ne 17. ledna v 18.00 hod. ZAKLETÝ V ČASE.
Drama, romantický, sci-fi, USA. Film „Zakletý v čase“ je
natočen podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice
času. Do 12 let nevhodný. 108 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 14. až ne 17. ledna ve 20.00 hod. ZOMBIELAND. Komedie, horor, USA. Máma mi jednou říkala, že budu v něčem dobrej. To ale netušila že to bude zabíjení zombie!
Mládeži nepřístupno, 80 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 18. až st 20. ledna v 18.00 a ve 20.15 hod. VYFIČ!
Teenagerovská komedie s talentovanou mladou hvězdou
Ellen Page a se slavnou Drew Barrymore. Jak může mladá
holka uniknout z nudy maloměsta v Texasu? Soutěž krásy
nefunguje, ty slečinky jsou tam všechny divný. Ale v Austinu
je závod na kolečkových bruslích, to by mohlo fungovat.
A jestli se na bruslích nepobaví znuděná holka z Texasu,
tak diváci určitě ano. Do 12 let nevhodný, 111 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 21. až ne 24. ledna v 16.00 hod. MIKULÁŠOVY PATÁLIE. Komedie Francie. Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů
dětských knížek o Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na filmová plátna. Mládeži přístupno, 91 min.,
dabing, 75,- Kč.
g Po 25. až st 27. ledna v 18.00 a ve 20.00 hod. GALIMATYÁŠ. Kriminální a nezvykle akční francouzská komedie
Jean-Pierre Neujeta. O svérázných obchodnících se zbraněmi. Do 12 let nevhodný, 104 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 28. až ne 31. ledna v 18.00 hod. ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED. Český film. Režie: Irena Pavlásková. Mrazivá
komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se
nenechat zmrazit. Mládeži přístupno, 119 min., 70,- Kč.
g Čt 28. až ne 31. ledna ve 20.00 hod. SHERLOCK HOLMES. Akční, dobrodružný, USA. Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira A. C. Doyla „Sherlock Holmes“.
Do 12 let nevhodný, 128 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 1. až st 3. února v 16.00 hod. ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA. Francouzský film. Podívaná pro
malé i velké. Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází Luc Besson s pokračováním příběhu o malém hrdinovi. Mládeži přístupno, 93 min., dabing, 65,- Kč.
g Po 1. až st 3. února v 18.00 hod. ZOUFALCI. Český film.
Realistická komedie o šestici bilancujích třicátníků. Kdysi
spolu studovali a postupně se všichni přestěhovali z Jablonce do Prahy. Mládeži přístupno, 110 min., titulky,
65,- Kč.
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Výročí roku 2010 v dějinách
města Nového Jičína

Hvězdičkový bál
Martin Jakůbek, SVČ Fokus

Karel Chobot
g

1500 držení města Nového Jičína v rukou pánů ze Žerotína
(do r. 1558);
g 1540 připomíná se cech řeznický a zámečnický;
g 1575 připomíná se cech tkalcovský;
g 1630 připomíná se cech kloboučnický;
g 1620 Nový Jičín městem královským — uvádí J. Beck;
g 1710 z tohoto roku pochází morový sloup na náměstí;
g 1775 Nový Jičín se stává městem municipálním privilegiem
Marie Terezie;
g 1785 stavba silnice z Příbora do Hranic, zvaná císařská;
g 1790 v Novém Jičíně umírá generál Laudon;
g 1850 Nový Jičín se stává sídlem okresního hejtmanství,
berního úřadu, okresního a krajského soudu;
g 1870 v Novém Jičíně byla zřízena státní tabáková továrna,
o 10 let později již měla okolo 2500 dělníků, převážně žen;
g 1880 na trati Suchdol n.O. — Nový Jičín projel první vlak;
g 1890 založena česká knihovna;
g 1895 Jan Šrámek založil mužský Katolický spolek dělnický
(do Nového Jičína přišel jako kooperátor na místní faru,
v roce 1898 založil Křesansko-sociální ženský spolek Budoucnost. Jeho zásluhou byly rovněž zřizovány noclehárny
pro dojíždějící dělnice);
g 1930 postavena budova kina v Novém Jičíně;
g 1945 6. května osvobození města Nového Jičína 8. května,
konec 2. světové války;
g 1960 nová správní reorganizace, vznik Severomoravského
kraje a okresu Nový Jičín sloučením okresů Bílovec, Frenštát p. R. a Nový Jičín;
g 1970 založení Komorního orchestru P.J. Vejvanovského,
v jehož čele stanul učitel ZUŠ v Novém Jičíně p. Miroslav
Tyrala;
g 2000 dětský pěvecký sbor Ondrášek úspěšně reprezento
val město Nový Jičín na turné po Jihoafrické republice.

Sezona plesů a karnevalů začala Hvězdičkovým bálem.
Foto SVČ Fokus.
g Pár dnů před Vánocemi, konkrétně v neděli 13. prosince,
se SVČ Fokus proměnil v zámek, kde se konal bál pro všechny
malé princezny a prince. Celé odpoledne jsme tancovali, soutěžili a hráli si pod hvězdičkovým nebem. A kdy se můžeme
těšit na maškarní rej plný masek? Už brzy, v sobotu 30. ledna
v sále Fokusu od 15.00 hodin.

Třikrát zlatý Nový Jičín
Mgr. Karel Dostál, Gymnázium a SOŠ Nový Jičín

Osobnosti: g 6.února 2010 p. Max Mannheimer 90 let g
25. března 2010 p. Miroslav Tyrala 85 let g 1. dubna 2010
p. Jan Hanák 90 let.

Anketa „Sestra Moravskoslezského kraje 2009“
Ing. Eva Nytrová
g

Přihlaste svou sestřičku do ankety Sestra Moravskoslezského kraje 2009. Je ve vašem okolí nejlepší zdravotní
sestřička? Nevíte, jak jí poděkovat? Přihlaste „svoji“ zdravotní sestřičku do prestižní ankety Sestra Moravskoslezského
kraje 2009, která se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.
V průběhu ledna 2010 může každý přihlásit zdravotní sestřičku do ankety v kategorii Cena veřejnosti. Do této kategorie zasílají přihlášky pacienti, jejich rodinní příslušníci,
kolegové ze zdravotnického prostředí, prostě veřejnost. O vítězce následně rozhodne veřejné internetové hlasování, které
proběhne v březnu 2010.
Na slavnostním vyhlášení nejlepších zdravotních sester 9. 4.
2010 budou všechny přihlášky kategorie Cena veřejnosti slosovány a jeden z přihlašujících vyhraje týdenní zájezd pro
dvě osoby. Přihlášku a bližší informace o této anketě získáte
na internetových stránkách www.sestrakraje.cz

Občanská statistika, listopad
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 22 dětí, z toho 9 chlapců a 13 děvčat. Přistěhovalo se 23, odstěhovalo 40 občanů. Bylo uzavřeno 5 sňatků
v Novém Jičíně, 3 v Kuníně. Počet obyvatel 26 061, zemřelo 18.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Veleúspěšné vystoupení v bratislavském Primaciálném paláci.
Foto Gymnázium a SOŠ.
g „A zlaté pásmo putuje do České republiky, do Nového Jičína!“ Celkem třikrát zazněla tato věta při vyhlašování výsledků 4. ročníku Mezinárodního festivalu adventní a duchovní hudby v Bratislavě.
Ve dnech 4. až 6.prosince 2009 se zde na jednom soutěžním pódiu v Zrcadlové síni Primaciálného paláce vystřídalo
celkem 900 zpěváků ze 13 zemí světa (například Singapur,
Rusko, Irsko, Švédsko, Jižní Afrika aj.). Ve velmi silné a vyrovnané konkurenci zazářila tři novojičínská tělesa: smíšený
pěvecký sbor Puellae et Pueri (Gymnázium N.J., dirigenti
Karel Dostál a Josef Zajíček), který získal v kategorii „Mládežnické sbory do 21 let“ zlaté pásmo, chlapecké vokální
těleso Sextet+ (také Gymnázium N.J., dirigent Karel Dostál), jež obdrželo ve své kategorii „Vokální skupiny“ rovněž
zlaté pásmo a stalo se i vítězem této kategorie.
Komorní sbor Ondrášek (dirigent Josef Zajíček) v kategorii „Dospělé sbory“ zlatým pásmem a vítězstvím ve své kategorii završil vynikající výsledky těchto pěveckých těles.
Mladí zpěváci Gymnázia a ZUŠ Nový Jičín v Bratislavě dokázali, že v Novém Jičíně nám to skutečně zpívá!

Soutěž „Poznáváš své město?“ 12. kolo
Text Pavel Wessely a Josef Gabzdyl, foto Pavel Wessely

KINO KVĚTEN

Kino Květen Nový Jičín, Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín, tel./fax: 656 709 990, 709 128, e-mail: kino@novy-jicin.cz

KE KNIZE A SUVENÝRŮM I DVĚ VSTUPENKY DO KINA KVĚTEN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!
HLASOVACÍ LÍSTKY NOVĚ PŘIJÍMÁ I MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA ÚZKÉ ULICI !

g Nápověda pro dvanácté kolo: Na severovýchod od středu
našeho města musíte hledat objekt, veřejnosti přístupný, ze
kterého byl předkládaný snímek pořízen. Je to zase jednou
pohled, který je téměř osvobozen od panelákové (by dnes
už pestrobarevné) kulisy. I když zmíněný objekt nenavštěvujeme povětšinou v rozverné pohodě, věřím, že jste někdy vykoukli z nejvyššího patra a proto snadno uhádnete dnešní úkol.
Jak tipovat, pozor na kupon: Zúčastněte se dvanáctého
kola soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Svůj tip, ze kterého
místa byl snímek pořízen a co autor zachytil, napište na papír, přilepte k němu kupon s číslicí soutěžního kola, který
vystřihnete v dolním rohu stránky, a nezapomeňte připsat
své jméno, příjmení, adresu, případně telefonní kontakt.
Vše vložte do obálky, na kterou napište SOUTĚŽ. Obálku
nebo složený papír s odpovědí poté předejte pracovníkovi
informací v hale radniční budovy nebo vložte do speciální
schránky v Informačním centru na Úzké ul. (na menším snímku), a to do středy 20. ledna do 12.00 hodin. Informační
centrum jako nové místo pro sběr lístků bylo zvoleno kvůli
možnosti odevzdat tip s kuponem i o víkendech od 9.00 do
12.00 hodin nebo v pracovní dny až do 17.00 hodin. Případně
svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ zašlete poštou na adresu
Městský úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín.
Poštovní razítko musí být nejpozději z úterý 18. ledna.
Vyhodnocení jedenáctého kola: Většina se úspěšně orientovala v panelákové změti na minulém obrázku a věže i věžičky vyčuhující z historických objektů vám ulehčily úlohu.

I když je nevýrazný vrcholek na východní straně města, ze
kterého byl snímek pořízen, dnes hůře dostupný, může se
v budoucnu stát všední pro ty, kdo si zde v budoucnu pořídí
svůj příbytek. A místa je tu pro mnohé. Jako správnou odpově stačilo uvést, že se jedná o vršek v části Žiliny. Jen málo
z odpovídajících se zmýlilo, ale i takové odpovědi se občas
objeví. Například jedna čtenářka uvedla, že snímek byl pořízen ze Svojsíkovy aleje, tedy znatelně jinde, než jaká byla
realita. Ale ani ti, kteří se odchýlí od správné odpovědi, nemusejí věšet hlavy. Jestli se jedno kolo nepovede, příště se
můžete stát držiteli zajímavých cen. Stačí jen vytrvat!
Výherci jedenáctého kola: Díky losování vyhrává jednu
ze tří krásných knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru, tedy
první cenu, Karel Vahala, Derkova 15, Nový Jičín. Dvě vstupenky do kina Květen na film z lednové programové nabídky, a to dle vlastního výběru, získává Věra Nožičková, Riegrova 11,
Nový Jičín a z propagačních předmětů města Nového Jičína se může těšit Jiří Petřek,
Bulharská 6, Nový Jičín.
Schránka na soutěžní
hlasy v Informačním centru Nový Jičín, ul. Úzká.
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