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dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem všech pracovníků našeho města popřál do nadcházejícího roku vše nejlepší, mnoho úspěchů v oblasti osobní i v práci, životní a rodinnou pohodu, především však pevné zdraví.

Věřím, že společnými silami zdoláme veškerá úskalí, která
nám kalendářní rok 2011 připraví. Doufejme však, že těchto
bude co nejméně a zároveň se těšme na ty příjemnější a radostnější věci, které život přináší.

Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města

Studenti Praktické školy
zpívali v kostele
Text a foto Marie Mynářová, asistentka pedagoga OU a PrŠ

Po úspěchu letošního koncertu by organizátoři chtěli, aby
se o pěveckém talentu žáků dozvědělo více lidí než jen ti ze
speciálních zařízení. „V letos započaté tradici rozhodně chceme pokračovat i v dalších letech a rádi bychom v budoucnu
pozvali i širší veřejnost. Atmosféra byla tak příjemná a milá,
že s napětím poslouchali i žáci s autismem. A to se nestává
často, protože jim jsou hlasité zvuky obecně nepříjemné,“
uzavřel Valů.

Čilý hudební ruch na
Gymnáziu a SOŠ Nový Jičín
Mgr. Andrea Dostálová

Žáci si poprvé zazpívali v chrámu.
g Vůbec poprvé v historii školy si mohli studenti Praktické
školy na Sokolovské ulici v Novém Jičíně vyzkoušet, jaké to je
zpívat v kostele. Navíc za doprovodu varhan a před překvapivě velkým počtem posluchačů. Adventní čas si připomněli
v pátek 10. prosince 2010 koncertem v kostele Nanebevzetí
Panny Marie.
„Chtěli jsme, aby si naši žáci ještě více uvědomili sílu vánočních tradic. Také se díky koncertu podrobněji seznámili
s historií. Přínosem bylo i to, že přímo v praxi poznali varhany,“ vyjmenoval učitel školy Jan Valů, jehož žáci z autistické třídy se vystoupení také účastnili.
Vánočním koncertem škola žila poměrně dlouho. Repertoár
nacvičovaly necelé dvě desítky žáků praktické školy asi měsíc,
čtyřikrát týdně. A protože šlo o vánoční koncert, zpívaly se
především koledy. Z doby pobělohorské zazněly Půjdem spolu
do Betléma a Nesem vám noviny, pak Štědrý večer nastal ze
spisu mnicha Jana z Holešova nebo známá valašská Pásli ovce
Valaši. „V závěrečné koledě Brendlova kancionálu Štědrý
večer nastal vystupující vyzvali ke zpěvu všechny přítomné,“
popsal spolupráci s publikem, které zaplnilo kostel více než
z poloviny. „V sólovém vystoupení několikrát zaujal i Martin
Klein. Jako jeden z mála nevystupoval před publikem poprvé.
Tento náš žák se dostal do finále celostátní soutěže Nad oblaky, která byla letos v říjnu v Olomouci,“ doplnil Valů, Kleinův
třídní učitel.
V kostelních lavicích jako posluchači zasedli především žáci
speciálních škol a klienti sociálních zařízení. Právě ty Praktická škola letos na své vystoupení pozvala. Současní studenti se tak mohli v netradiční roli předvést i svým bývalým
spolužákům a učitelům.

Novojičínský chrám dodal koncertu vznešenou atmosféru.

g Od září do prosince je jen krátký čas roku a přesto se během něj dá stihnout hned několik hudebních vystoupení. Nováčci, kteří přišli do smíšeného sboru Puellae et Pueri gymnázia a SOŠ ještě ani nestihli pořádně nastudovat notový
repertoár a už stáli na podiu Beskydského divadla jako jedni
z řady gratulantů k významnému jubileu novojičínského rodáka pana Václava Ptáčka.
Po tomto říjnovém vystoupení už začaly přípravy hudebního projektu „Vánoce v Evropě i mimo ni“. S programem,
v němž zaznělo 11 koled z různých koutů světa za doprovodu
mnoha hudebních nástrojů (od houslí, klarinetů, fléten přes
kytary, klávesy až k rytmickým nástrojům), se studenti 3.G
a 4.G vydali hned do několika tříd tří základních škol v Novém
Jičíně. Pod taktovkou manželů Dostálových (HV) a také díky
spolupráci s paní Petrou Tománkovou (VV) mohli představit
malým posluchačům z prvního stupně svůj třičtvrtěhodinový
komponovaný program.
V listopadu pak vokální seskupení Sextet+ rozšířilo svá
koncertní místa o další tři, přičemž jejich zpěv nechyběl ani
při takové akci, jakou zajisté je slavnostní rozžehnutí vánočního stromku v Ostravě 1.
Přichází prosinec a znovu dostává slovo smíšený sbor Puellae et Pueri. Je tady čas vánoc, čas jako stvořený pro koncertní podvečery. Dvě vystoupení, uskutečněná v sobotu 11. 12.
ve Veřovicích a ve Španělské kapli v Novém Jičíně, zahájila
vánoční setkávání s hudbou v podání tohoto smíšeného sboru.
Těleso završilo své prosincové vystupování třemi koncerty
dne 21. 12. v Žerotínském zámku.
Všem našim studentům, kteří se na přípravě a realizaci jednotlivých akcí podíleli, stejně jako dirigentům Josefu Zajíčkovi, Karlu Dostálovi a výtvarně-technickému „zázemí“ paní
Jiřině Drábové upřímně děkujeme.
A díky patří i vám, posluchačům, kteří jste si našli čas a přišli nás podpořit. Slibujeme, že si pro vás i v dalším roce připravíme nejednu kytici hudebních květů.
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Přednáška o zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
Mgr. Pavla Poláková, vedoucí oddělení sociálních dávek
g Dne 29. 11. 2010 proběhla v prostorách Chráněných dílen Slezské
diakonie sídlících v budově Základní školy Dlouhá 54 v Novém
Jičíně přednáška na téma podporované zaměstnávání, kterou
uspořádalo Středisko Slezské diakonie — EFFATHA Nový Jičín. Sdělované informace vycházely z fungování středisek sociální rehabilitace v Krnově a Bruntále, které
se z velké části zaměřují právě na
podporu klientů v oblasti zaměstnání, resp. připravenosti na zaměstnání (po škole) nebo také přechodu do zaměstnání (ze školy,
z dlouhodobé nezaměstnanosti
apod.). Účastníci přednášky se mohli od pracovníků střediska
sociální rehabilitace RÚT Krnov dovědět, co to je podporované zaměstnávání, komu je určeno, jak probíhá, v čem pomáhá uživateli a v čem zaměstnavateli, jaké jsou výhody pro
zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním
postižením, a jaké jsou doplňkové nástroje podporovaného
zaměstnávání.
Cílem této sociální služby, která je v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytována zdarma,
je podpora mladých a dospělých lidí se zdravotním postižením v hledání a udržení si zaměstnání na otevřeném trhu
práce za rovných podmínek při respektování individuálních
potřeb a schopností konkrétního člověka. Součástí je i pomoc
při získání pro zaměstnání potřebných dovedností a znalostí.
V Moravskoslezském kraji je největším poskytovatelem
podporovaného zaměstnávání právě Slezská diakonie. Bohužel na území města Nový Jičín není tato sociální služba dosud
poskytována, ale do budoucna jistě není vyloučeno rozšíření
činnosti Slezské diakonie právě na oblast podporovaného
zaměstnávání. V souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením přednášející upozornili na úlohu úřadu
práce, nebo ten má ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinnost osobám zdravotně postiženým poskytnout
v rámci pracovní rehabilitace pomoc při získání a udržení
vhodného zaměstnání.
Obecné informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva
práce a sociálních věcí České republiky, konkrétní informace
by měli být schopni sdělit na příslušném úřadu práce. Bližší
informace o podporovaném zaměstnávání lze získat z informační brožurky „Podporované zaměstnávání v otázkách a odpovědích“, kterou vydala Slezská diakonie v roce 2010 za
finanční podpory Moravskoslezského kraje, nebo na internetové adrese www.sdk.cz
Na závěr tohoto článku bych ráda použila citát Augusta
Bebela, který je mottem výše uvedené brožury: „Každý má
v sobě spoustu schopností a tvůrčích sil, které stačí jen probudit a rozvíjet, aby dokázaly vyrobit ty nejkrásnější výtvory.“

Zápis žáků do 1. tříd
základních škol pro rok 2011/2012
Ing. Michaela Bluchová, odbor ŠKMT
g Město Nový Jičín vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ A JEHO MÍSTNÍCH
ČÁSTECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2011— 2012.
Zápis se bude konat ve čtvrtek 3. února 2011 od 14.00 do
18.00 hodin v základních školách, jejichž obvody jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 o stanovení
školských obvodů základních škol zřízených městem Nový
Jičín následovně:
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a) pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. tvoří
školský obvod ulice Anenská, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána,
Gregorova, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze,
Kollárova, Mendelova, Protifašistických bojovníků, Sportovní,
U Grasmanky, Vančurova, Wolkerova;
pro odloučené pracoviště Dlouhá 56, Nový Jičín tvoří
školský obvod ulice B. Martinů, Bratří Jaroňků, Císařská,
Jičínská, Ke Svinci, Křenová, Lipová, M. Baláše, Mlýnská,
Na Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod Horama, Pod Žlabcem, R. Melče, Tolstého, U Hráze, U Stadionu, V Kútě, V. Poláka, Vrchlického, Za Humny, Za Korunou, Za Potokem;
b) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 66, p.o.
tvoří školský obvod ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova, Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Lidická, Malé náměstí,
Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady, Riegrova,
Rybníčky, Sokolovská, Štursova, U Pstružího potoka, Úprkova, Zborovská, Žilinská; část obce NJ — Straník, Žilina;
c) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 68, p.o.
tvoří školský obvod ulice Brožíkova, Bulharská, Hřbitovní,
Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova, Křížkovského nám., Luční, Lužická, Máchova, Msgr.
Šrámka, Nábřežní, Propojovací, Slezská, Svatopluka Čecha,
Trlicova, U Jičínky, Valašská, Žižkova;
d) pro Základní školu Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. tvoří
školský obvod ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B.
Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny,
Fibichovo nám., Gen. Hlao, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy
sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech,
Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou,
Přemyslovců, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova,
Tyršova, Úzká, Žerotínova, část obce NJ — Kojetín, Bludovice;
e) pro Základní školu a Mateřskou školu Nový Jičín,
Libhoš 90, p.o. tvoří školský obvod obec Libhoš .
Děti s odloženou povinnou školní docházkou se dostaví
k zápisu do základní školy, kde byl dítěti povolen odklad
povinné školní docházky. Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný list dítěte a doklad o bydlišti
(občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce).
Upozorňujeme rodiče, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2011
dosáhnou šesti let věku.
O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy
na základě odborného posouzení příslušného školského
poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

Klub rodáků a přátel města NJ
Karel Chobot
g Klub rodáků a přátel města

Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce 11. ledna
2011 v 16 hod. na přednášku Bc. Lenky Chobotové s názvem
Žena na počátku moderního věku aneb Angela Hückel,
manželka novojičínského podnikatele. Přednáška se uskuteční v klubových místnostech na baště na ulici Gen. Hlao.
Zároveň doporučujeme navštívit přednášku Mgr. Jana Zemánka o Antonu Koligovi, která se uskuteční 15. ledna 2011
v Muzeu Novojičínska p.o. v 10.30 hod. v Trámovém sále Žerotínského zámku. Avizovaná beseda s Vladimírem Válkem
se pro náhlé onemocnění odkládá.
Do nového roku 2011 si přejme především, aby na zemi zavládl pokoj, nebo bez pokoje a klidu nemůže člověk prožívat radost ani štěstí. Pokoj je základním kamenem š astného
života. V každodenním životě potřebujeme také dobrou vůli,
bez níž nejsme schopni se na ničem rozumném domluvit. A tak
šiřme s Boží pomocí pokoj mezi lidmi a mějme dobrou vůli
vůči svým bližním. Přejme si v té souvislosti hodně štěstí, ale
netoliko štěstí v míře nejvyšší, alébrž také víru, nebo platí,
že štěstí přichází k tomu, kdo ve štěstí věří. Věřme ve svou
š astnou hvězdu a ona nás nezklame. Vše dobré v roce 2011
přeje výbor klubu.

SROVNAT VÝŠKU

Zasedání Národního parlamentu Krmítka v novojičínských parcích
Text Petr Orel, foto archiv ZO ČSOP Nový Jičín
dětí a mládeže v Praze
Kateřina Rešlová, členka ZDM NJ
g

Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže ve dnech
13.—17. listopadu 2010 se zúčastnilo přes 50 členů zastupitelstev celkem z 11 krajů. Hlavními tématy byly volby, mezilidské vztahy a státní maturita.
Setkání mladých zastupitelů v hotelu Prokopka bylo pro mě
velkým přínosem a zkušeností do budoucna. Program byl
pestrý, plný workshopů, skupinových prací, oddechových her
i procházek. Ve skupince 15 lidí jsme měli možnost společně
diskutovat a snažit se najít řešení problémů týkajících se problematiky krajských parlamentů, stanov, státních maturit apod.
Zajímavá témata probouzela v mladých zastupitelích bouřlivé diskuze. Líbil se mi výběr okruhů, kterými jsme se po
celou dobu pobytu zaobírali, obzvláště workshopy na téma
mezilidské vztahy. Workshopy celkově byly výborně připravené a propracované. Oceňuji také práci vedení NPDM a všech,
kteří vedli workshopy a podíleli se na zrealizování tohoto
zasedání.
Pestrým programem nás doprovázela simulační hra „Město
Prokopka,“ která se podle mého názoru velice vydařila. Prostřednictvím této hry jsme měli možnost vyzkoušet si vybudovat vlastní volební program, zakusit si volby na vlastní kůži
a seznámit se složitým přesvědčováním voličů o jejich přízeň.
Velkým přínosem pro mě byla diskuze na téma státní maturita. Dozvěděla jsem se spoustu nových a zároveň důležitých
informací ohledně zkoušky dospělosti. Vyslechla jsem také
zajímavé názory a pohledy na věc od různých lidí. Překvapily mě víceméně kladné reakce ostatních delegátů. Jako
další přínos bych viděla prezentace jednotlivých parlamentů
dětí a mládeže z České republiky. Poslechli jsme si mnoho
inspirujících věcí ohledně akcí, zkušeností a problémů jiných
parlamentů.
Nejvíce se mi líbila návštěva Senátu České republiky, která
se konala poslední den zasedání NPDM. Byl to ohromující
zážitek. Splnil se mi sen snad každého „mladého parlamenáka“ — sedět v senátu, volit, diskutovat a pracovat zde na
tématech týkajících se mládeže. Milým překvapením byl příchod senátorky, která přišla Národní parlament dětí a mládeže podpořit svými slovy. Byl to jedinečný zážitek.
Má účast na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze pro mě byla velkou ctí a příležitostí zároveň.
Jsem velice ráda, že jsem měla možnost stát se delegátem
Zastupitelstva dětí a mládeže v Novém Jičíně na národním
parlamentu.

Zastupitelstvo dětí navštívilo
partnerskou Kremnici
Andrea Strnadlová, členka ZDM NJ
g

Ve dnech 19.— 21. 11. 2010 se členové Zastupitelstva dětí
a mládeže Nový Jičín zúčastnili konference mládeže, kterou
pořádalo partnerské město Kremnica. Konference se zúčastnila mládež z Nového Jičína, z Várpaloty (Maarsko) a z Kremnice (Slovensko). V Kremnici jsme byli pozváni na radnici,
kde nás přivítala primátorka města Zuzana Balážová. Poté
jsme se zúčastnili konference Život mládeže ve městě, kde
každý popsal život mládeže ve svém městě formou prezentace. Večer jsme navštívili šachtu Andreje.
Další den ráno pro nás byla připravena návštěva Relax
centra Skalka, sportovní činnosti, rekreační bazén, saunový
svět a turnaj v bowlingu. Odpoledne nás čekala prohlídka
kostela sv. Kataríny s vyhlídkovou věží, muzeum mincí a medailí. Na poslední večer byl připraven mládežnický ples, kterého se zúčastnila velká část mladistvých, součástí programu byla i tombola. Další den ráno jsme se sbalili a vydali se
na cestu zpět do města Nový Jičín. Ubytování a stravu jsme
měli zajištěnou v CVČ Cvrček Kremnica.
Naše velké díky patří Městskému mládežnickému parlamentu Kremnica a její koordinátorce Betty Mršková. Už dnes
se těšíme na další společné akce mladých lidí našeho partnerského města.

g Členové Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně po dohodě a s finanční podporou odboru
životního prostředí v Novém Jičíně zhotovili tři velká krmítka
pro drobné ptáky. Tato jsou nainstalována ve dvou největších novojičínských parcích, Smetanových a Janáčkových sadech. Třetí pak v nově zrekonstruovaných zahradách u gymnázia. U každého krmítka je umístěna informační tabule, kde
je podrobně vysvětleno, které krmení je vhodné pro ptačí
návštěvníky.
Po několika dnech můžeme konstatovat, že ptáci si už
tento zdroj potravy našli a že si krmítek všimla také řada
občanů. Krmítka budou pravidelně doplňována a bezesporu
přispějí k udržení kondice a zdárnému překonání krutých
zimních podmínek ptačích obyvatel těchto lokalit.

Skautský ples 2011
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda Nový Jičín
g První únorovou sobotu tohoto roku od 19 hodin ožije sál
kulturního domu na Starém Jičíně nevídaným veselím. Uskuteční se již druhý ročník SKAUTSKÉHO PLESU STŘEDISKA
PAGODA NOVÝ JIČÍN.
Po loňském úspěšném prvním ročníku, kdy ples navštívilo
více než 220 hostů, se skauti rozhodli v započaté tradici pokračovat. Pokud se rozhodnete náš ples navštívit, můžete se
těšit na skvělé zázemí s příjemnou obsluhou, zábavné moderátory a chytlavou hudbu v podání kapely RK Band. V průběhu
večera na vás čekají mj. tři doprovodná vystoupení a také
bohatá tombola.
Ples je otevřen všem. I těm, kteří o skautingu ještě nikdy
neslyšeli. Přijte strávit příjemný večer. Veškeré informace
o plese najdete na: www.plespagoda.unas.cz. Prodej vstupenek v Zlatnictví Janyšková, Žerotínova 6 v Novém Jičíně.

Jakub Knesl čtyřikrát zlatý!
Bc. Pavlína Skřičková, předseda PKNJ
g O tomto víkendu se sjeli nejlepší starší
žáci do Jihlavy, aby zde uzavřeli zimní
sezonu a rozdělili si 56 sad medailí na
Zimním mistrovství ČR staršího žactva
v plavání pro rok 2010. Historického úspěchu na tomto mistrovství dosáhl stejně
jako v létě talent novojičínského plavání,
Jakub Knesl (1996), který si domů přivezl
opět 4 zlaté a 1 stříbrnou medaili. Suverénně zvítězil v disciplínách 200 a 400 volný způsob, 200 a 400 polohový závod.
Na 200 motýlek skončil těsně na 2. místě. Svými výkony nejen deklasoval zbytek startovního pole, ale řekl si i o místo
v juniorské reprezentaci ČR. Zdatně mu sekundoval Jiří Maňásek, který byl nejúspěšnější v disciplíně 100 polohový závod,
obsadil 11. místo, 15. skončil na dvojnásobné trati. Mladší žáci
bojovali na svém zimním mistrovství v Chomutově, kam se
z našeho klubu probojovali dva dvanáctiletí zástupci — Tina
Mizerová, která skončila 14. na 200 prsa, 18. na poloviční
trati. Filip Černý ve stejných disciplínách obsadil 12. a 15.
místo. Je na místě připomenout, že do každé discipliny se probojuje pouze 24 plavců z celé ČR. Blahopřejeme.
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OBRAZOVÝCH STRÁNEK, JSOU ROZHOZENÉ!

Leden 2010

Rok 2010 zahájil slavnostní ohňostroj, který sledovalo rekordních pět tisíc lidí. g Zaparkovaná vozidla brzy dostala sněhový kryt.

Zatímco dětem příchod pořádné zimy zcela vyhovoval, řidiči měli pro zasypané ulice méně pochopení. g Technické služby využívaly nové stroje.

Volejbalistky z gymnázia triumfovaly ve finále ČR. g Basketbalisté drtili Nymburk i Prostějov. g Výstava fotografií Lenky Malinové — Andalusie.

ZŠ Dlouhá 56 pořádala Den otevřených dveří, ZŠ Komenského 66 otevřela nové třídy. g Radnice začala nově komunikovat přes Facebook.

Velký aplaus si na novoročním koncertu vysloužil Ondrášek. g SVČ Fokus představilo svou činnost za uplynulý rok. g Tříkrálová sbírka v Bludovicích.
5
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Únor 2010

Představitelé církví se sešli na radnici. g Připomenutí výročí narození generála Laudona. g Strážníci montovali seniorům bezpečnostní řetízky.

Na městském plesu byli ocenění nejlepší sportovci a sportovkyně, nechybělo ani pozvání k tanci. g Bylo otevřeno nové radiodiagnostické pracoviště.

Znovuobnovená tradice vítání občánků pokračovala.

g

Zvláště ženy držely novoroční předsevzetí, např. pravidelné chození na speciálních pásech.

ZŠ Jubilejní otevřela díky evropské dotaci nové učebny, např. i hudební třídu.

g

Hokejisté mají klubovou hymnu od skupiny Arakain.

V Žerotínském zámku se konala přednáška o armádě 19. století, nechyběly praktické ukázky. g V hotelu Praha soutěžili barmani z celé republiky.
g Vedení města ocenilo nejlepší strážníky.
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Březen 2010

Gymnazisté připravili skvělou podívanou — vlastní muzikál. g Basketbal není jen první mužstvo, ale i rezerva plná talentů i zkušených hráčů.

Úspěšnou premiéru měl velikonoční jarmark. g Využity byly dřevěné stánky, nechybělo ani velké množství kulturních vystoupení.

Další studenti novojičínské pobočky VŠ podnikání promovali g Akademie ZŠ Dlouhá 56. g Součást basketbalových utkání — vystoupení cheerleaders.

Na Máchově ulici otevřelo Proficio zařízení pro rodiče s dětmi. g Terapeutické dílny Slezské diakonie. g Setkání příznivců sci-fi ve Fokusu.

V Novém Jičíně stále oblíbené brazilské umění capoeira. g Hokejisté těšili příznivce, na snímku dává branku Uhlár. g Ve vzpomínkách zůstane,
ale z našeho světa odešla velká osobnost Jan Hanák.
7
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Duben 2010

Nový Jičín se stal v kraji městem s nejlépe opraveným centrem. g Klub rodáků opravil studánky. g Referendum — Libhoš bude samostatná.

Program Europe Direct ke Dni Země. g Občané vytvořili rekord ve sběru vysloužilých baterií. g Rekord i krásné počasí, dobré důvody k veselí.

Tradiční čarodějnice se vyvedly — na Žerotínově ulici bylo plno a Muzeum Novojičínska připravilo vtipný divadelní kus.

Nový Jičín si připomenul návštěvu císaře Josefa II. g Plavci Laguny se stali nejlepšími v zemi. g Muzeum Novojičínska dokončovalo expozici.

Na zámku byla k vidění výstava mysliveckých trofejí. g Střední zemědělská škola uklízela les na Svinci. g Slet čarodějnic v Bludovicích.
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Kveten
ˇ 2010

Veletrh Novojičínska nabídl přehlídku mnoha místních firem g Součástí byla i módní přehlídka soukromé školy EDUCA.

V květnu opět zahrozily povodně, naštěstí od předchozího roku nebyly bleskové. g Učňovské školy se v hale ABC představily žákům základních škol.

Božena Blahutová oslavila sté narozeniny. g Proběhly parlamentní volby. g I přes radost po prvním utkání basketbalisté brali „jen“ bronz.

Ve Straníku a v Kojetíně se konaly veřejné schůze g Muzeum otevřelo městskou expozici 19. a 20. století. g Město ocenilo veterány II. světové války.

Sdružení zdravotně postižených se umí bavit i pořádat zajímavé akce. g Dostihový den poníků v Žilině. g Jaro v Bludovicích — stavění májky.
9
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Cerven

V Žilině se pro zdravotně postižené otevřel moderní Denní stacionář. g V městské aule byli oceněni nejlepší žáci za uplynulý školní rok.

Kamenné divadlo se zaplnilo při dalším ročníku Divadelní dílny. g Ve městě vznikla řada dětských hřiš, např. i s malou lezeckou stěnou.

Na prostranství u Riegrovy a Nábřežní ulice se po léčebné kúře restaurátora Jakuba Gajdy vrátila cenná socha svatého Jana Nepomuckého.

Obrovský úspěch i přes nepříznivé počasí měla soutěž O mezinárodní pohár starosty. Dominovali domácí sportovci.

Radnicí procházely exkurze mateřských i základních škol. g Fotbalisté postoupili do divize. g Muzeum uspořádalo výstavu k osobnosti
Alfréda Neubauera.
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ˇ
Cervenec
2010

Vítání prázdnin s koncertem Miro Šmajdy. g Poté školákům začalo volno, městská policie se podílela na příměstském táboru.

Osobnosti kulturního, společenského a školního života dostaly v Beskydském divadle ocenění.

Kluby vojenské historie si připomněly 220. výročí úmrtí generála Laudona v jednom z domů na náměstí.

Na Skalkách se konal další ročník festivalu místních kapel Jičínfest. g Rozjela se také série koncertů na náměstí.

Doba prázdnin je obdobím oprav ve školách. g Město uspořádalo úspěšnou sbírku klobouků a kloboučnických dokumentů. g Kateřina Vojkůvková
si nechala ostříhat rekordně dlouhé vlasy.
11
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Srpen 2010

Novojičínské léto. Takřka dva tisíce posluchačů přivábila na náměstí Jarmila Šuláková, mnoho lidí bylo zvědavo i na skupinu Toxique.

Rozsáhlou rekonstrukcí procházely Smetanovy sady. Z altánku zůstala hromada betonu, hlavně rychle mizel nevzhledný plechový plot.

Do krásy se měnily bývalé zahrady pod gymnáziem. g Děti si užívaly na táborech. g Petice za budoucnost basketbalového klubu.

Místo rozpraskaného asfaltu elegantní dláždění. g Rodiče v městské části Žilina uspořádali pro děti zábavné odpoledne plné her.

Klub rodáků a přátel Nového Jičína měl bohatý rok, členové si např. prohlédli provoz Tonaku. g Vichřice zlomila vrbu na sídlišti Máj.
g Na bazéně začala oprava šaten.
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Záríˇ 2010

Městské slavnosti i přes nevlídné počasí nabídly atraktivní program plný historických vojáků, půvabných dam nebo elegantních automobilů.

Jan Zemánek vytvořil památník třem rodákům. g Skupina Horkýže Slíže zcela zaplnila náměstí. g Další den se odehrála mohutná bitva.

Bitva věrně připomínala dávnou řež mezi Rakušany a Turky. g Opět Laudon — tentokrát výstava jeho vzácných map na Staré poště.

Masarykovo náměstí se stalo centrem akcí, které bavily hlavně děti. g Odložená štěňata díky Facebooku našla nové páničky za pár hodin.

První nástup rezervního hokejového týmu mužů v historii. g Vítání občánků nekončí, zájem rodičů je stále veliký. g Město vydalo novou
reprezentativní knihu.

13

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

ˇ 2010
Ríjen

Konají se komunální a senátní volby. g V Bludovicích obnovili povodní poničený kříž, celebruje se mše.

Koncert na počest osmdesátin V. Ptáčka. g Socha sv. A. Paduánského odvezena k restaurování. g Fotbalisté se v divizi pohybují ve středu tabulky.

V Žilině bylo otevřeno chráněné bydlení. g Chvíli poté někdo počmáral budovu, kostel i památník. g Developer začal s demolicí budov tabačky.

Otevřen relaxační areál pod gymnáziem, okamžitě si získal sympatie občanů. g V Domě s pečovatelskou službou U Jičínky obnovili tělocvičnu.

Lidé soutěžili ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů. g Už popatnácté uspořádalo sdružení Bludička Hubertovu jízdu.
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Listopad 2010

Za velkého zájmu občanů se konalo ustavující zastupitelstvo. g Dosavadního starostu Ivana Týle vystřídal Břetislav Gelnar.

Rozmarný listopad — teplé počasí vystřídala sněhová romantika. g SVČ Fokus uspořádalo soutěž o účast na střídačce oblíbeného týmu.

Závěr Porta Musicae na náměstí. g Kadeřnická show zaplnila Závodní klub Autopal. g Město navštívili potomci generála Laudona.

ZŠ Komenského 68 uspořádala Broučkovou noc. g Ve Fokusu se konal Hvězdičkový bál. g Muzeum představilo výstavu malíře Kledenského.

Plavci Laguny dosáhli triumfu, zvítězili ve Světovém poháru. g Basketbalisté ani pod názvem UNIBON neztrácejí dech. g M-centrum otevřelo
nové prostory na Hoblíkově ulici.
15
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Prosinec 2010

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený oslavil v Novém Jičíně své 50. narozeniny. g Vánoční jarmark zval k návštěvě téměř celý měsíc.

Vánoce v Evropě, nabídka specialit z Belgie g Akce Europe Direct „Zdravá výživa“, součástí byla i netradiční ochutnávka.

Pokusu o rekord ve vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi, vypustilo se jich 478. g Živý betlém na námětí se těšil velkému zájmu.

Samozřejmě nechyběl ani Mikuláš s čerty. g Přestože mrzlo a město přikryla bílá peřina, bylo kde se zahřát.

Romanticky zasněžený večerní Nový Jičín na konci roku 2010.
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... a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, 11. až
28. ledna 2011. Ohlédnutí — výstava prací uživatelů sociálních služeb Střediska Slezské diakonie — Eden Nový Jičín
a EFFATHA Nový Jičín. Vernisáž: po 10. ledna v 16.00 hodin.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00; 14.30—17.00 hodin.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

8. 1. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. ZEMŘÍT UKAMENOVÁNÍM, projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Trest smrti
ukamenováním mohou v Íránu dostat ženy a někdy i muži,
kteří se provinili cizoložstvím, prostitucí či zabitím v sebeobraně.
g 9., 23., 1. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY,
tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie. Bang!,
Carcassone, Osadníci z Katanu, Magic TCG, Abalone, Puerto
Rico, Scrabble a další desítky her.
g 11., 18., 25., 1. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MAGIC: THE
GATHERING, klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek pro
všechny hráče Magic: The Gathering TCG. Hraní a výměna
karet, zkušeností atp.
g 12. 1. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS, film and coffee.
g 15. 1. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. CAFÉ INDUSTRIAL,
ostravský jazz-rock s novým albem OSTROVY. Nadžánrová
hudba mísící vlivy jazzu, rocku, elektroniky a ambientu. Jejich vystoupení jsou nabitá napětím a dynamikou projevu,
takže příznivce snadno nalézají jak v komorních klubech, tak
na velkých festivalových pódiích.
g 17. 1. (po) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY 1918 —1992,
přednáška erudovaného historika. Nástin vývoje diplomacie
slovanského národa střední Evropy.
g 19. 1. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 30,- Kč. NADA SHAKTI: MŮJ ŽIVOT S HIMALÁJSKÝMI MISTRY, zpívání,
mantry a povídání o její nové knize.
g 20. 1. (čt) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. CO VŠECHNO DĚLÁ ŽENU KRÁSNOU, přednáška pro ženy, která se
bude věnovat především vlivu barev, vzorů a kombinací na
náš vzhled.
g 21. 1. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., 30,-/50,- Kč. I LOVE
69 POPGEJU + STEVIE BRUFEN, homo erectus must go
on. I LOVE 69 POPGEJU, evropská špička tabuizovaného
diska.
g 22. 1. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. HLAD, projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Film přináší detailní a šokující
pohled na osudy komunit a konkrétních lidí, kteří se na třech
kontinentech ocitli v pasti současných mezinárodních poměrů.
g 26. 1. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. MALOVÁNÍ, klub malířů. Otevřený spolek pro všechny patlaly a profesionální malířské amatéry. Základní malířské potřeby a papíry jsou, lze
si přinést i vlastní. Pro nesmělé téma, jinak totální malovací
anarchie. Nejzdařilejší počiny mohou spočinout na zdi.
g 28. 1. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& TOMÁŠ HOBZEK QUARTET, moderní jazz. Ambiciozní,
tvůrčí kapela bubeníka Tomáše Hobzeka.
g 29. 1. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč. ESAZLESA + support — emohardcore. Chebské kvarteto aneb Z Čech
až na konec světa. Zlověstné staré hardcore, screamo a temný
přízrak slunce. Spálené sítnice. Esazlesa právě vydávají nový
materiál, s nímž v únoru odjíždějí na pobaltské turné.
g 29. 1. (so) Čajovna Archa, 6.00 hod. EXPEDIČNÍ ČAJOVÝLET Z HRADCE NAD MORAVICÍ DOMŮ, ponor do
přírody. Sraz v 6.15 hod. na vlakovém nádraží, cesta vlakem
(6.23 hod.) až do Hradce nad Moravicí (7.53 hod.), prohlídka
nejpohádkovějšího zámku ČR a pěšo zpátky domů na Bílovec či Fulnek dle dohody.
g 29. 1. (so) Čajovna Archa, 19.00 hod., 10,- Kč. REGGAENERACE, večer z cyklu věnovaného reggae. „Cultura Profetica —
Live Tribute to the Legend Bob Marley“. Portorická reggae
skupina Cultura Profetica vzdává poctu Bobu Marleymu. Na
tomto koncertu jejich obvyklý vokalista přenechal zpěv bubeníkovi, který má hlas hodně podobný králi reggae.

NOVÝ
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PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Sobota 15. 1. od 15.00 hod. MAŠKARÁK. Maškarní bál pro
předškoláky a školáky. Program: maškarní rej, diskotéka, hry
a soutěže, vyhodnocení nejzajímavějších masek, občerstvení
a vystoupení. Vstupné 30,- Kč.
g Středa 26. 1. od 17.00 do 18.30 hod., hala na bazéně. MÍSTO
NA STŘÍDAČCE JE VOLNÉ A ČEKÁ NA TEBE — BASKETBAL. SVČ Fokus ve spolupráci s Basketbalovým klubem
Nový Jičín s.r.o. připravil pro fanoušky splnění snu. Co můžeš
vyhrát: výherce soutěže může prožít se svými hrdiny rozcvičení před zápasem, taktické pokyny trenérů v šatně, ligové
utkání přímo na jejich střídačce + 2 lístky na zápas pro své
blízké + originál dres se svým jménem. Systém hry: Každý
bude mít 10 basketbalových míčů na místě, odkud se házejí
trestné hody, a jeho úkolem je nastřílet do koše co nejvíce
míčů. Více na www.fokusnj.cz nebo www.basketnj.cz
g Středa 26. 1. a pátek 28. 1. OKRESNÍ KOLA PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ MŠMT. Matematická olympiáda 5. a 9.
ročníků ZŠ. Pythagoriáda — 5. ročník ZŠ.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28. ledna). 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. VÝTVARNÁ DÍLNA (3.,
10., 17., 24., 31. ledna). Modelování, pedig, hedvábí, korálky
v ateliéru SVČ, vstupné 40,- Kč. Pod vedením pí Mitášové.

PŘIPRAVUJEME ggggggggggggg
14.—18. února. LYŽÁK 2011. Prožijte jarní prázdniny v lyžařském centru Bílá v Jeseníkách se skvělou partou, instruktory lyžování a snowboardingu a neopakovatelnými zážitky.
Přihlášku stáhnete na www.fokusnj.cz nebo přímo ve Fokusu, informace Martin Jakůbek 733 613 032.
g 14.—18. února. JARNÍ TÁBOR. Příměstský tábor se SVČ
FOKUS. Jarní prázdniny, ve kterých si zasportuješ, zahraješ
hry, zasoutěžíš a poznáš blízké okolí. Cena: 950,- Kč (pitný
režim, oběd, program, pojištění, lektoři). Přihlášku stáhnete
na www.fokusnj.cz nebo přímo ve Fokusu.
g TANEČNÍ PODZIM 2011. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ — ETIKETA V PRAXI. Rekonstruovaný
sál, lektoři manželé Syrkovi, kolona, závěrečný večer tanečních s živou kapelou. Cena 1 000,- Kč za 10 lekcí. Přihlášky
naleznete na www.fokusnj.cz
gggggggggggggg
g

Den pro všechny prima lidi
Dr. Vítězslav Černoch
g Dr. Vítězslav Černoch, předseda Fondu pro opuštěné a hen-

dikepované děti, ve spolupráci s městem Nový Jičín, Pojiš ovnou Generali, HK Nový Jičín a dalšími partnery pořádá v neděli 16. ledna 2011 od 14 do 18 hodin v prostorách zimního
stadionu v Novém Jičíně velkou zábavnou show DEN PRO
VŠECHNY PRIMA LIDI.
V programu je připraveno například bruslení dětí a dospělých, soutěže o ceny, fotografování dětí zdarma (fotka ihned),
vystoupení leteckých modelářů, krasobruslařů, prezentace
mladých hokejistů Nového Jičína aj., zdarma tombola (100
balíčků domácí zabijačky). VSTUP NA AKCI JE ZDARMA,
výtěžek bude věnován postiženým a opuštěným dětem. Hosty
budou děti z dětských domovů. V Pizzerii Rustys na zimním
stadionu bude vyhrávat cimbálovka a je připraveno bohaté
občerstvení.

B E S K Y D S K É
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Sobota 8. ledna v 15.00 a v 18.00 hod. NOVOROČNÍ KONCERT novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK a jeho přípravných oddělení. Předprodej od 14. 12.
g Čtvrtek 13. ledna v 19.00 hod. KYTAROVÉ TRIO NÉTÉ.
Vlastimil Flajšingr, Anna Slezáková, Ďusi Burmeč. Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: P. J. Vejvanovský, Miloš
Štědroň, Thomas Morley, A. Piazzolla, É. Satie, G. Regondi,
I. Bláha, B. Martinů, M. D. Pujol. Zlín. Kruh přátel hudby,
malý sál. Předprodej od 8. 12.
g Sobota 15. ledna v 16.00 hod. Zdeněk Barták, Ivan Misař, Michael Prostějovský: POPELKA. Po úspěšných představeních Sněhurka a Ferda Mravenec nastudovalo TD
Český Těšín opět v muzikálové podobě klasickou pohádku
Popelka. Těšínské divadlo, Český Těšín. Předplatné sk.
Čtyřlístek. Předprodej od 8. 12.
g Úterý 18. ledna v 19.00 hod. Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA. Román Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi
zaujal slavného skladatele natolik, že na jeho motivy zkomponoval své nesmrtelné dílo. Verdi sám označil příběh za
jednoduchý a plný vášně a podobně lze označit i jeho hudbu.
Moravské divadlo Olomouc. Předplatné sk. A. Předprodej od 8. 12.
g Středa 19. ledna v 19.00 hod. Ladislav Smoček: ČUDNÉ
POPOLUDNIE DR. ZVONKA BURKEHO. Nejslavnější hra
spoluzakladatele, kmenového autora a režiséra pražského
Činoherního klubu o „lidumilovi, který se téměř stane několikanásobným vrahem“. Hra byla mnohokrát inscenována,
přeložena do třinácti jazyků a stále je předmětem zájmu
divadelníků jako osvědčený titul. Režie: Boris Farkaš. Hrají:
Marián Miezga, Szidi Tóbiás, Lukáš Latinák, Juraj Kemka,
Róbert Jakab. Divadlo Astorka Korzo 90, Bratislava.
Předplatné sk. B. Předprodej od 8. 12.
g Pátek 21. ledna v 19.00 hod. HRADIŠŤAN. Cimbálová
muzika Hradiš an s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je
ojedinělým hudebním tělesem s nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním
zdrojem se stal folklor. Uherské Hradiště, předprodej od
8. 12.
g Úterý 25. ledna v 19.00 hod. Eduardo Rovner: VRÁTILA
SE JEDNOU V NOCI. Tato brilantně napsaná komedie
úspěšně obletěla celý svět a dočkala se mnoha prestižních
ocenění. Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu
své matky a povídá si s ní. Když jí jednoho dne oznámí, že
se konečně chystá oženit, očekává ho po návratu domů
neuvěřitelné překvapení. Energická matka se mu znovu
začne plést do života. Režie: Radovan Lipus. Hrají: Václav
Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka. Agentura Harlekýn, Praha. Předplatné sk.
D, předprodej od 4. 1.
g Středa 2. února v 19.00 hod. Jozef Krasula, Jan Werich: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE… „Když už člověk
jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl,
a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu
v mnoha případech je.“ Myšlenka J. Wericha, která vystihuje jeho jazykovou hravost i způsob zamýšlení se nad životem. Jevištní koláž o životě a díle Jana Wericha. Městské divadlo Zlín, předplatné sk. A. Předprodej od 4. 1.

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz
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KINO KVĚTEN
g Čt 6. až ne 9. ledna v 18.00 a 20.15 hod. DÍVKA, KTERÁ
SI HRÁLA S OHNĚM. Švédský film. Filmové zpracování
druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. Mládeži nepřístupno, 129 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 10. až st 12. ledna v 18.00 a 20.00 hod. AMERIČAN.
Americký thriller o vrahovi Jackovi (George Clooney), který
se skrývá v Itálii před svou poslední vraždou. Na italském
venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milostný
vztah s krásnou Clarou. Nesmí ale zapomínat na své poslání. Do 12 let nevhodný, 108 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 13. až ne 16. ledna v 16.00 hod. ZELENÝ SRŠEŇ.
Americký akční thriller. Opět zfilmovaný komiksový seriál.
Tentokrát hraný a s 3D efekty. Hrají: Seth Rogen, Jay Chou,
Cameron Diaz. Do 12 let nevhodný, digital 3D, 112 min.,
titulky, 165,- Kč.
g Čt 13. až ne 16. ledna v 18.00 a 20.30 hod. OBČANSKÝ
PRŮKAZ. Český film, který se odehrává v Praze mezi lety
1973—1977. V době, „kdy big beat a dlouhé vlasy byly rebelií proti husákovskému socializmu, občanský průkaz prostředkem k policejní buzeraci a modrá knížka vymodlenou svátostí“. Do 12 let nevhodný, 137 min., 75,- Kč.
g Po 17. až st 19. ledna v 18.00 a 20.15 hod. SOCIAL NETWORK. Oni byli u toho, když vznikl Facebook. Na podzim
roku 2003 si Mark Zuckerberg, který má za sebou Harvard
a je géniem v oblasti počítačového programování, sedá k počítači a horečně začíná pracovat na nové myšlence. To, co
v návalu blogování a programování začíná v jeho pracovně,
se brzy stane globální sociální sítí a revolucí v komunikaci.
Mládeži přístupno, 120 min., titulky, 80,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. ledna v 16.00 a 18.00 hod. GULLIVEROVY CESTY. V moderním, rodinném a komediálním 3D
pojetí klasické pohádky. Obrovské dobrodružství v malém
světě. Premiéra: 20. 1. 2011. Mládeži přístupno, digital 3D,
84 min., dabing, 130,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. ledna ve 20.00 hod. TRON LEGACY.
Scifi-thriller je 3D high-tech dobrodružství zasazené do digitálního světa, který je úplně odlišný od čehokoli, co jste
již na velkém plátně viděli. Mládeži přístupno, digital 3D,
126 min., titulky, 145,- Kč.
g Po 24. až st 26. ledna v 18.00 a 20.00 hod. NEVINNOST.
Český film od Jana Hřebejka. Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta
z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Premiéra: 20. 1. 2011. Do 12 let nevhodný, 98 min., 90,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. ledna v 16.00 hod. NA VLÁSKU. Animovaný muzikál o nádherné dlouhovlasé princezně Rapunzel,
která se zamiluje do bandity. Mládeži přístupno, digital
3D, 92 min., dabing, 165,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. ledna v 18.00 a 20.00 hod. CIZINEC. Itálie, Francie, USA. Americký turista, jehož hravé laškování
s cizinkou vede k celé řadě intrik, romantických hrátek
a nebezpečí. Hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie. Premiéra
27. 1. 2011. Do 12 let nevhodný, 105 min., titulky, 110,- Kč.
g Po 31. ledna až st 2. února v 18.00 a 20.00 hod. TEMNÁ
KRAJINA. Americký horor. Mladá dvojice čerstvých novomanželů z Las Vegas. Dick (Tom Jane) a Gina (Lauren German) se vydává na „svatební cestu“ — bláznivou noční jízdu
autem. Film plný napětí je odlehčený humorem. Premiéra:
27. 1. 2011. Do 15 let nevhodný, digital 3D, 88 min., dabing, 140,- Kč.
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120 let veřejné knihovny
(pokračování z minulého čísla)
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

Vznešená Czeicznerova vila jako sídlo knihovny.
Foto René Lossmann.
g Pro další vývoj veřejných knihoven byl důležitý rok 1959,
kdy byl vydán zákon o jednotné soustavě knihoven, který
ukázal cestu knihovnictví, a tou byla především spolupráce
mezi všemi knihovnami, především však mezi knihovnami
veřejně přístupnými. Vývoj spolupráce knihoven v kontextu
na jednotlivé etapy v českém knihovnictví probíhal i na Novojičínsku.
Vznikají tzv. střediskové knihovny, jejichž úkolem bylo zajišovat pro malé místní knihovny s dobrovolným pracovníkem
odbornou i metodickou pomoc, soustřeovat finanční prostředky, za které nakupovaly knihovní fond do spolupracujících
knihoven. Cílem tohoto systému bylo zajistit kvalitní knihovnické služby především v malých obcích. Okresní knihovna
v Novém Jičíně pracovala jako středisková od 1. ledna 1968
a měla celkem 28 poboček. Dobré výsledky činnosti knihoven
po dobu deseti let stavělo okres na jedno z předních míst v kraji, proto byla Okresní knihovna v Novém Jičíně pověřena ověřením experimentu centrálního řízení veřejných knihoven na
úrovni okresu. Okresní knihovna plnila jak funkci střediska,
tak funkci městské knihovny v okresním městě. Centralizovaný systém v čele s Okresní knihovnou v Novém Jičíně existoval do roku 1992.
Počátkem 90. let dvacátého století měly celospolečenské
změny podstatný vliv také na české knihovnictví. I přes výhody, který centralizovaný systém poskytoval, začaly mnohé
knihovny z okresního systému vystupovat. To mělo za následek snižování odbornosti i kvality knihovnických služeb.
Po ukončené delimitaci všech veřejných knihoven byla Okresní
knihovna v Novém Jičíně k 31. prosinci 1993 zrušena. Transformace byla realizována formou „změny okresní knihovny
na městskou knihovnu“. Došlo ke spojení s jinou kulturní
institucí zřizovanou městským úřadem a stala se oddělením
Městského kulturního střediska v Novém Jičíně, do kterého
je organizačně začleněna dodnes.
Od r. 2002 je Městská knihovna v Novém Jičíně každoročně
pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě
výkonem tzv. regionálních funkcí, které představují obdobu
knihovnických služeb poskytovaných bývalými střediskovými
knihovnami v 70. a 80. letech minulého století. Zaručují občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních
služeb v 82 knihovnách regionu Nový Jičín a přispívají k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.
V roce 2002 zaznamenala Městská knihovna v Novém Jičíně významný mezník . Tím bylo stěhování do nových prostor
historického objektu „Czeicznerova vila“, který byl postaven
známým novojičínským stavitelem Josefem Blumem v roce
1910. Karel Ferdinand Czeiczner, narozený v Novém Jičíně
6. listopadu 1850 v rodině se starou soukenickou tradicí, po
studiu na nižší reálce v rodišti a na tkalcovské škole v Brně,
převzal na počátku osmdesátých let 19. století od otce menší
textilní továrnu na sukno, rozšířil ji a zmodernizoval.
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Sňatkem s dcerou továrníka Seiberta posílil své společenské postavení ve městě a v roce 1882 se stal členem městského zastupitelstva. Jako zastupitel, radní, člen stavební
a finanční komise a krátce i jako starosta pracoval pro dobro
města nepřetržitě až do roku 1918. Ferdinand Czeiczner si
přál, aby dům sloužil po jeho smrti kulturním účelům.
Z důvodu hospodářské krize však jeho sen zůstal nenaplněn. Potomci prodali dům známé rodině Hückelů. Po druhé
světové válce byla stavba konfiskována. V 50. letech minulého století zde byly umístěny jesle. Teprve přestavba vily
pro potřeby městské knihovny v letech 2000—2001 vedla k naplnění Czeicznerova přání. Knihovna tím po mnoha letech
získala dostatek místa pro práci moderní kulturní instituce
a uživatelům knihovny se naskytly možnosti strávit chvíle
v příjemném prostředí.
V městské knihovně na ulici Husova jsou umístěna oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro mládež, obě s mnoha
místy ke studiu a přístupem k internetu zdarma. Součástí
městské knihovny je i hudební oddělení, které se nachází
v budově „Stará pošta“ na Masarykově náměstí v hudební
kavárně. Kromě základních veřejných knihovnických a informačních služeb, které knihovna uživatelům poskytuje, nabízí
veřejnosti, organizacím a školám mnoho kulturních a vzdělávacích akcí.
V současnosti Městská knihovna v Novém Jičíně eviduje
77 500 svazků, které jsou umístěny převážně v centrální budově a dále potom v pobočkách městské knihovny v integrovaných částech města — v Loučce, Kojetíně, Straníku, Žilině
a Libhošti. Všechna oddělení i pobočky jsou plně automatizovány, čtenáři mají k dispozici katalogy knihovního fondu
a vybrané knihovnické služby on-line. V knihovně je nyní
zaregistrováno 3 362 uživatelů, z toho 955 dětí do 15 let,
ročně vykazuje knihovna kolem 200 000 výpůjček. Základní
informace o knihovně a jejich službách i aktuálních akcích
si mohou zájemci vyhledat na webových stránkách http://
www.knihovnanj.cz
Malým ohlédnutím do historie jsme si připomněli činnost
Městské knihovny v Novém Jičíně od jejího vzniku. K poskytnutým informacím o současných veřejných knihovnických
a informačních službách bychom chtěli připojit také srdečné
pozvání k návštěvě pro zájemce, kteří městskou knihovnu
v krásném prostředí Czeicznerovy vily zatím nenavštívili.
Literatura:
1. DOMORÁKOVÁ, Renáta. Kooperace veřejných knihoven na
Novojičínsku od roku 1960 do současnosti. Ved. diplomové práce Libuše Foberová. Opava: Slezská univerzita, 2007. 70 s.
2. PLEŠEK, Jiří. Dějiny české veřejné knihovny v Novém Jičíně.
Ved. diplomové práce Aleš Hrazdil. Opava: Slezská univerzita,
2005. 56 s.
3. Slavné vily Moravskoslezského kraje. 1. vydání. Praha: Foibos,
2008. 197 s. ISBN 978-80-87073-09-4.

Program muzea v lednu 2011
Muzeum Novojičínska, p.o., Žerotínský zámek
g

Do 27. února 2011. MALÍŘ KRAVAŘSKA — FRANTIŠEK
KLEDENSKÝ. Ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě,
Státním okresním archivem Nový Jičín, Moravským zemským
archivem v Brně, městem Fulnek a o.s. Comenius Fulnek.
Rytířský sál Žerotínského zámku.
g Sobota 15. ledna 2011, 10.30 hodin. ANTON KOLIG. Přednáška Jana Zemánka. Ve spolupráci se Spolkem výtvarných
umělců Arkáda. Vstup volný. Trámový sál zámku.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00. 13.00—16.00 hod.,
neděle 9.00—15.00 hodin.

Občanská statistika, listopad
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 29 dětí, z toho 11 chlapců a 18 děvčat. Přistěhovalo se 15, odstěhovalo 40 občanů. Byly uzavřeny 3 sňatky
v Novém Jičíně, 3 v Kuníně. Počet obyvatel 25 936, zemřelo 13.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Božena Blahutová
(13. 5. 1910), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).

Výročí roku 2011
Karel Chobot
g 1366 před 645 léty se v písemnostech objevuje zmínka o faře

v Novém Jičíně;
g 1501 před 510 léty dohodou se Žerotíny získalo město Nový

Jičín právo zřídit v budově dědičné rychty radnici;
1526 před 485 léty nastoupili na český trůn Habsburkové,
aby zde vládli až do roku 1918. Nový Jičín v té době prožíval
rozkvět pod vládou Žerotínů;
g 1541 před 470 léty ukončena přestavba kamenného domu
či hradu v Novém Jičíně v renesanční zámek, jehož majiteli
byli Bedřich z Žerotína a Libuše z Lomnice;
g 1561 před 450 léty byly potvrzeny cechovní artikule novojičínských krejčí;
g 1586 před 425 léty císař Rudolf II. svolil, aby radnice města
Nového Jičína byla přenesena do zámku, z náměstí odstraněn
pivovar a masné krámy;
g 1621 před 390 léty v důsledku třicetileté války dochází v červenci k obsazení Nového Jičína španělsko-neapolským vojskem a posléze k bitvě;
g 1841 před 170 léty na náklad měš ana Františka Mecha
restaurována Španělská kaple;
g 1851 před 160 léty začíná v Novém Jičíně vydávat Enders
ilustrovaný časopis Die Biene;
g 1901 před 110 léty byl zakoupen pozemek pro českou školu
v Novém Jičíně;
g 1906 před 105 léty byla v Novém Jičíně otevřena první česká
škola;
g 1921 před 90 léty zřízeno v Novém Jičíně české gymnázium;
g 1926 před 85 léty otevřeny budovy škol na Palackého ulici;
g 1931 před 80 lety odhaleno sousoší J.G. Mendela v parku,
autor Josef Obeth;
g 1946 před 65 léty Nový Jičín navštívil prezident republiky
Eduard Beneš s chotí;
g 1951 před 60 léty byl v Novém Jičíně založen smíšený pěvecký sbor, známý dnes pod jménem Ondráš.
g

Osobnosti: 200 let od narození Petera Rittingera, báňského
technika, vynálezce, odborného spisovatele (nar. 23. 1. 1811
v Novém Jičíně, zemřel 7. 12. 1872 Wien); 24. 3. 2011 — 70.
výročí narození zakladatelky a dirigentky mnoha dětských
pěveckých sborů paní Marie Bělíkové; 23. 7. 2011 — 70 let od
narození předsedy Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína a dlouholetého starosty města Pavla Wesseleho; 3. 11.
2011 — 90. výročí narození novojičínského básníka Jaroslava
Merendy.

Fotografická soutěž
„Dřeviny ve čtyřech ročních obdobích“
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí
g

Nastal zimní čas a stromy a keře v našich parcích, sídlištích i v krajině zahalil teplý šat z hebkého bílého sněhu. Přišla
nejvhodnější doba na zachycení prchavých okamžiků spící
přírody, proto připomínáme fotografickou soutěž vyhlášenou odborem životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín
a informačním střediskem Europe Direct Nový Jičín na téma
„Dřevina ve čtyřech ročních obdobích“.
Už dnes tedy vyjděte ke svému oblíbenému vybranému
jedinci a vyfo te jej — soutěž bude ukončena a vyhodnocena
u příležitosti každoročního připomenutí Dne stromů v říjnu
2011. Bližší informace byly zveřejněny v listopadovém zpravodaji a na www stránkách města Nový Jičín a podmínky
opět upřesníme počátkem jara 2011.

Ilustrační foto Lenka Malinová

Soutěž „Poznáváš své město?“
Text Pavel Wessely
g Vyhodnocení 22. kola: Snímek v minulém čísle Novojičínského zpravodaje ukázal Nový Jičín nikoliv jako historické
město, ale ze strany sídliště v Loučce. Pokud by někdo znal
naše město jen z této strany, jen stěží by uvěřil, jak krásné
historické centrum máme. Fotografie byla pořízena z polní
cesty na úpatí Starojického kopce, takže pravdu měli čtenáři,
kteří tipovali toto místo. A opět to byla většina, což svědčí o tom,
jak Nový Jičín a jeho nejbližší okolí dobře znáte. Zároveň
chceme čtenářům poděkovat za práci a snahu, se kterou své
odpovědi vyhotovují. Velice nás to těší.
Výherci 22. kola: První cenu (jednu ze čtyř reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru) získává Rita
Trubačová, ul. Na Lani, Nový Jičín-Loučka. Vstupenky pro
dvě osoby na film z lednové programové nabídky kina Květen,
a to opět dle vlastního výběru, dostane Jiří Petřek, ul. Bulharská, Nový Jičín. Držitelkou dvou vstupenek Muzea Novojičínska se stala Zdeňka Procházková, Vančurova ul., Nový
Jičín a ze čtvrté ceny, propagačních předmětů města, se může
těšit Ivan Poruba, Sportovní ul., Nový Jičín. Držitelem zvláštní
ceny redakční rady, DVD s filmem o městě, se stal Adolf Buček, ul. Mlýnská, Nový Jičín-Loučka.
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