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NOVÝ JIČÍN V ROCE 2011 OČIMA FOTOGRAFŮ
OSMÉ NETRADIČNÍ VYDÁNÍ

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,
co nám přinese. V odlesku vánočních svátků v nás zůstávají milé chvíle s rodinou a příjemné okamžiky bez starostí
pracovních i soukromých. Všichni bychom jistě chtěli zažívat radost a pohodu i v následujících dnech.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál za sebe, ale i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu
v Novém Jičíně, pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě. Též Vám přeji,
abyste našli sílu na překonávání všech překážek, které Vám rok 2012 přinese.
Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města

Leden 2012

Slovo starosty
Vážení občané,
držíte v rukou první číslo Novojičínského zpravodaje, který je od letošního roku distribuován
zdarma. Měsíční informátor byl dříve tištěn jen
ve velmi omezeném nákladu. Nyní je navíc celobarevný a dostane se do každé domácnosti,
do všech městských částí. Náklady na jeho
vydávání však zůstaly téměř stejné. Redakční
rada je sestavena z osobností kulturního života Nového Jičína. Předseda Klubu rodáků a přátel města Nového
Jičína Pavel Wessely, ředitel okresního archivu PhDr. Karel Chobot, ředitelka Muzea Novojičínska PhDr. Sylva Dvořáčková, historik
Radek Polách, ředitel městského kulturního střediska Petr Orság,
zastupitelka a předsedkyně občanského sdružení Bludička Ing. Gabriela Žitníková, ředitelka střediska volného času Fokus Mgr. Hana
Růžová jsou jistě zárukou kvality periodika. Nový zpravodaj je pozitivním krokem i směrem k živnostníkům a podnikatelům, kteří na
jeho stránkách budou moci inzerovat.
Naším cílem je informovanost, transparentnost a průhlednost ve
fungování radnice. K vyšší informovanosti jistě přispělo i zveřejňování smluv na webu města. Zpřístupňujeme materiály před jejich
projednáním v zastupitelstvu, následně i to, jak který zastupitel hlasoval. Za velký úspěch považuji elektronické aukce, díky nimž jsme
uspořili 6,5 milionu korun. Podařilo se nám připravit podmínky pro
zpracování projektu cyklostezky Nový Jičín-Hostašovice. Velmi přínosná je pro naše město spolupráce s Moravskoslezským krajem.
V letošním roce dojde ke změně organizační struktury na úřadě, v bytovém podniku i technických službách. Cílem těchto kroků
jsou finanční úspory. Prostředky poté využijeme na opravu domů
v městské památkové rezervaci. Sportoviště přejdou pod jednotnou
městskou správu. Rádi bychom nastartovali I. etapu rekonstrukce
bazénu. Chceme vybudovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zrekonstruovat dětská hřiště u MŠ Máj a Sady, bude zahájena revitalizace sídliště Riegrova-Bezručova. Připravujeme inovaci
strategického plánu rozvoje města ve spolupráci s VŠB-EF. Bude
vypracovaná studie strategického plánu rozvoje dopravy.
Myslím, že jedním z mých největších úkolů je zamezit odlivu
schopných, poctivých a pracovitých občanů a zajistit lidem práci
v našem krásném městě. Zde cítím dluh minulých vedení radnice.
Již v roce 1995 byla vyhlášena výstavba průmyslové zóny. Dosud
však byla zrealizována pouze jedna skladovací hala s minimálním
počtem nových pracovních míst. Nedostatečnou koncepcí města
v rozvoji průmyslové zóny z předchozích let zde nedošlo k výstavbě
výrobních podniků tak, jako například v Kopřivnici nebo Valašském
Meziříčí, kde našly práci stovky lidí, zatímco občané města Nového
Jičína musejí často za prací dojíždět desítky kilometrů denně.
Ing. Břetislav Gelnar, CSc.

Když k vám zavítají Tři králové…
David Bartoň, koordinátor Tříkrálové sbírky pro Nový Jičín
Již po dvanácté budou obyvatele našeho města navštěvovat postavy Tří králů a přijdou zazpívat a popřát všechno nejlepší do nového roku. Budou mít bílou křídu a psát nad dveře K+M+B+2012.
Tato písmena neznamenají jména těch králů, jak mnohým přijde na
mysl (podle legendy se neví, zda byli opravdu tři, a jména jim byla
přirazena také až později), ale jedná se o zkratku původního latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať
Kristus požehná tomuto příbytku. Proto se také za třetí křížek píše
letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna
a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.
Ale kromě křídy a zpívání koled je poznáte také podle zapečetěné
kasičky s logem Charity ČR. Sbírka je dobrovolná a záleží jen na
vás, kolik jste ochotni přispět. Výtěžek z této akce je použit na charitní projekty, zejména na domy pokojného stáří, ošetřovatelskou
péči a humanitární pomoc. Každý rok se tohoto koledování zúčastňuje kolem 40 tisíc dobrovolníků, což z této akce dělá největší dobrovolnickou akci v České republice.
Nebojte se otevřít své dveře a svá srdce třem králům a alespoň
symbolickou částkou podpořit sbírku. Vždyť nový rok může začít
právě vykonáním dobrého skutku, na který někdo čeká…
Více se o této sbírce můžete dočíst na stránkách www.trikralova
sbirka.cz nebo www.charita.cz
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Gymnázium ve víru oslav
Jan David, student 3. B gymnázia
Každý pozorný novojičínský občan musel v posledních měsících zaregistrovat, že se místní gymnázium pustilo do velkého
množství školních i mimoškolních akcí, které nejsou pro klasický
průběh roku zrovna obvyklé. A rozhodně to není náhoda! Gymnázium Nový Jičín totiž oslavilo devadesátileté výročí od svého
založení.
Vše ale začalo již společnou velkolepou oslavou v Beskydském
divadle, která se konala na konci září a svým večerním programem
předvedla široké veřejnosti v pásmu nazvaném „Škola základ života“ vystoupení jednotlivých tříd a školních uskupení. A den po slavnostní akademii se mohutné prostory na Palackého ulici otevřely
bývalým studentům, kteří tak mohli nahlédnout do míst, kde kdysi
sedávali ve školních lavicích a poslouchali své kantory.
Mezi nimi se najde i velká spousta těch, kteří se po absolvování
gymnázia stali výrazně úspěšnými v oboru, jenž si ve svém životě
zvolili. A právě oni si pro nás připravili sérii přednášek a povídání.
Sami jsme tak mohli osobně slyšet, že novojičínský gympl může být
opravdu výborným odrazovým můstkem pro další úspěšný (nejen) kariérní život. Důkazem toho byly přednášky uznávaného českého ekonoma Jiřího Schwarze, olympioniků a atletů Luďka Pernicy a Karla
Davida, lékaře a spisovatele Antonína Polácha nebo učitele, fotografa
a odborníka na historii školy Jaroslava Bělíka.
Gymnázium ale žije i dalšími aktivitami, které nejsou s oslavami
jubilea přímo spojené. V říjnu školu navštívilo několik zahraničních
studentů. V listopadu zase zaplněná aula poslouchala besedu
dvou politických vězňů, kteří byli na školu pozváni přes celorepublikový projekt Příběhů bezpráví. Mimo vzdělávací oblast si ale stále
udržujeme i soutěžního ducha.
S odstupem času se tak dá říct, že v úvodním čtvrtletí se nikdo
na našem gymnáziu rozhodně nenudil. V záplavě učení tak nezbývá než nadějně doufat, že pár zajímavých akcí se nám do náročného programu písemek a zkoušení ještě vloudí… :-)

Rozpočet města Nového Jičína pro rok 2012
Milan Grestenberger, uvolněný radní
Pro rok 2012 se podařilo sestavit rozpočet, který nepočítá se zapojením cizích finančních prostředků, např. úvěrů. Převyšující výdaje jsou pokryty z volných finančních zdrojů. Celková výše rozpočtu
přesáhne částku 502 mil. Kč. Vzhledem k omezeným možnostem
příjmů, které město může očekávat v roce 2012 a prohlubující se
hospodářské recesi, bylo nutno přistoupit k úsporným opatřením,
k restrikci výdajové stránky rozpočtu. Podařilo se ponížit požadovanou výdajovou stranu rozpočtu o téměř 100 mil. Kč.
Přesto jsou plánované kapitálové výdaje uvažovány ve výši více
jak 129 mil. Kč. Jen v oblasti regenerace sídlišť je zatím uvažováno
k proinvestování 35 mil. Kč, na realizaci Lesoparku Skalky více jak
19 mil. Kč. Ve sledovaném roce dojde k úhradě realizovaných investičních akcí, případně na přípravu nových akcí zaměřených na energetické úspory ve výši 42 mil. Kč. Běžné výdaje města jsou mimo jiné
zaměřeny na údržbu stávajícího komunálního hospodářství města.
Bohužel objem použitelných prostředků zdaleka nekryje požadavky.
V průběhu roku dojde na základě dosažených úspor k zapojení investičních akcí, které z důvodu omezených možností nebylo
možné zahrnout v oblasti vodního hospodářství, dopravy, komunálního hospodářství a bydlení, např. revitalizace krytého bazénu
a zimního stadionu, výstavba chodníkových těles. Další investiční
akce s dotačním podílem, kde poskytovatel nepožaduje zapojení
investiční akce nebo jeho podílu předem do rozpočtu, budou podle
úpěšnosti zapojeny postupně. V oblasti školství je takto uvažováno
v objemu dalších investic více jak 57 mil. Kč, v kultuře cca 23,2 mil.
Kč, pro rekonstrukci sportovního areálu cca 35 mil. Kč.
Důraz je kladen na oblasti školství, kultury a sociálních služeb,
kde oproti rozpočtu na rok 2011 dochází k mírnému navýšení výdajů. Důvodem je zavádění nových forem poskytovaných služeb
ke zkvalitnění života občanů města. Pro optimální využití finančních
zdrojů bude nutné, více jak dříve, pečlivě analyzovat každý výdaj,
každou možnost získání dotace. To přinese zvýšený nárok na práci
úředníků, ale i zastupitelů města.
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Učíme se interaktivně
Od zimy už nově
Svatava Hajdová, ředitelka školy
Po tři roční období roku 2011 probíhala na Základní škole
Komenského 68, Nový Jičín modernizace, a to i za běžného
provozu, tedy účasti 436 žáků, pedagogů a dalších zaměstnanců
a návštěvníků školy. Tímto chceme poděkovat za vstřícnost
a pochopení nezbytných opatření.
19. říjen se zapíše do novodobých dějin školy jako den, kdy
byla ukončena závěrečná etapa projektu „Komplexní modernizací
podmínek vzdělávání k všestrannému rozvoji osobnosti žáka
základní školy“, zkrácený název: STO – sport, technika, odbornost,
financovaný z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko a z rozpočtu zřizovatele školy města
Nový Jičín.
Předmětem celého projektu byla modernizace výuky, učeben,
vizualizace výuky a aktivního zapojení žáků do výuky, dále
modernizace tělocvičny a revitalizace školního dvora na víceúčelové
hřiště a zázemí pro výuku i relaxaci. V dubnu a v květnu 2011 již
proběhla kompletní přestavba odborné učebny fyziky a chemie,
byla nově zřízena odborná PC učebna, včetně vybavení učitelského
pracoviště multimediální interaktivní technikou a PC technikou
a kompletních PC žákovských pracovišť. V průběhu letních prázdnin
byla provedena rekonstrukce a modernizace tělocvičny. Podzim
byl ve znamení prací v prostoru školního dvora, tedy vybudování
víceúčelového hřiště s umělým povrchem, altánem pro možnost
venkovní výuky a dětského hřiště s hracími prvky pro využití žáků
1. stupně a dětí ze školní družiny.
Zveme rodiče i veřejnost na Den otevřených dveří v úterý 17.
ledna 2012 od 10 hodin, kdy si mohou prohlédnout modernizované
prostory a seznámit se i s dalšími výsledky aktivit školy.

Stanislav Janota, zástupce ředitele
Chtěli bychom vás seznámit s novojičínskou školou ZŠ Jubilejní
3 a jejími úspěšnými vstupy do operačních programů, zvláště
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V poslední době se nám podařilo realizovat dva velké projekty
z Regionálních operačních programů. V roce 2008 a 2009 získala
škola dotaci z Evropské unie na modernizaci výuky, především
na vizualizaci výuky odborných předmětů včetně vybavení
odborných i některých kmenových učeben. Projekt dostal název
Škola 21. století – modernizace vybavení, zavádění informačních
a komunikačních technologií do výuky. V rámci obou našich
pracovišť (Jubilejní 3 a Dlouhé 56) jsme nově vybavili celkem
15 učeben - čtyři počítačové učebny, tři jazykové učebny, dvě
učebny přírodopisu, jednu učebnu fyziky, čtyři kmenové učebny na
1. stupni a učebnu hudební výchovy s nahrávacím studiem.
Od 1. února 2010 se škola zapojila do operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš projekt dostal název
Učíme se interaktivně. Projektem byl vytvořen kompletní program
pro moderní výuku v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk,
Matematika, Fyzika, Zeměpis, Přírodopis, Vlastivěda, Občanská
výchova a Hudební výchova. Zapojení žáků probíhá při samotné
výuce, během níž se používají elektronické výukové pomůcky
– interaktivní učebnice, e-kurzy a e-testy. Žáci dostávají více
komplexních informací a údajů, elektronické vzdělávací materiály
umožňují provázání jednotlivých témat.
Výklad probíraného učiva je názornější, snáze pochopitelný
a zapamatovatelný díky grafům, audio a videonahrávkám. Po
ukončení výuky ve škole si žáci mohou prostřednictvím e-kurzů
a e-testů nabyté znalosti prohloubit, popřípadě ověřit, zda vše
správně pochopili. Navíc tento e-learningový kurz umožňuje
studium i žákům, kteří nebyli přítomni při výuce, například z důvodu
nemoci. Elektronické materiály jsou k dispozici on-line i off-line,
v průběhu výuky i po jejím skončení. Je možné s nimi pracovat
také v domácím prostředí, navíc zapojení multimediálních prvků do
výuky usnadní vštěpování nových poznatků i žákům s poruchami
učení (např. s dyslexií či s dysgrafií). Zkvalitnění výuky na škole
zvýší i pravděpodobnost úspěchu v dalším studiu našich žáků.

Poplatek za komunální odpad

Tělocvična

Učebna fyziky a chemie
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Foto: ZŠ Komenského 68

Finanční odbor
Městský úřad Nový Jičín, finanční odbor upozorňuje občany na
změny v obecně závazné vyhlášce č. 11/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů účinné od 1. 1. 2012:
Osoby, které mají trvalý pobyt na adrese Masarykovo nám. 1/1,
Nový Jičín a zároveň nebudou příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi
po dobu nejméně 3 po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce,
nebudou osvobozeny. V případě, že osoby s tímto trvalým pobytem
budou příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, jsou povinny doložit
potvrzení dokládající tuto skutečnost. V takovém případě budou
tyto osoby osvobozeny (vždy na daný rok). Včas nezaplacené nebo
neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků správce poplatku
zvýší o 0,5 násobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
S účinností od 1. 1. 2011 byli rozděleni všichni poplatníci
a každý poplatník (i dítě) má svůj variabilní symbol. Proto apelujeme
na občany, aby při hrazení poplatku bankovním převodem nebo
složenkou uváděli vždy variabilní symboly osob, za které poplatek
hradí. V případě, že plátce neuvede variabilní symboly nebo
jednoznačnou identifikaci (u ostatních osob, za které poplatek
hradí), bude platba přiřazena pouze na jeden variabilní symbol
(plátci, který poplatek uhradil). Upozorňujeme tímto občany, že může
dojít k situaci, kdy na jednom variabilním symbolu bude evidován
přeplatek a na ostatních variabilních symbolech nedoplatek.
Variabilní symboly budou totožné jako v roce 2011. Ty bylo možné
zjistit na finančním odboru, nebo z upozornění, která byla doručena
během roku 2011 do schránek.
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Foto – leden / únor 2011

Nový Jičín se probouzí do nového roku 2011  Prvním dítětem roku 2011 byla Eliška  Tradiční Tříkrálová sbírka

Novoroční koncert pěveckého sboru Ondrášek  Václavu Ptáčkovi bylo uděleno čestné občanství  Odhalení pamětní desky Peteru von Rittingerovi

Libhošť už je samostatná a není součástí Nového Jičína  Pokračuje bourání tabačky  Únor začal smutně, zemřel PhDr. Emanuel Grepl

Setkání vedení města se zástupci církví  V MěKS proběhla výstava Fokus v obrazech  Přednáška ke 100. výročí narození archiváře J. Lankočí

Na zimním stadionu se slavil Valentýn na ledě  Výherce soutěže pro fanoušky mohl strávit basketbalový zápas s týmem  Zima bez sněhu
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Foto – březen 2011

Revitalizace sídliště Dlouhá vstoupila do další etapy  Charitativní koncert ve Fokusu  Položení květin k pomníku Antona Koliga

Japonské trio Yukio Sawy si prohlédlo město z věže  Začala jednání o zrušené trati  Basketbalisté NJ hrají utkání v nejvyšší basketbalové soutěži

Děti z MŠ Sady vystavovaly své práce na Staré poště a postaraly se i o hudební program  Novojičínské taneční jaro ve Fokusu

Děti se bavily na maškarních bálech  Tabačka byla srovnána se zemí

Vedení města ocenilo nejlepší sportovce a sportovní kolektivy  Matěj Obšivač se stal nejúspěšnějším sportovcem okresu

Novojičínský zpravodaj
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Foto – duben / květen 2011

Oldřich Poul vyhrál výtvarnou soutěž v Japonsku  Ondrášek v Talinu

Velikonoce na nádvoří zámku  Vítání jara ve Fokusu  Dar dětí Dětskému centru

Sídliště Dlouhá mění svou tvář  Vzpomínka na císaře Josefa II.  Ondráš začal slavit 60. narozeniny

Extraligový hokejový pohár poprvé v Novém Jičíně  Podbeskydský autosalon  Starosta ocenil významné osobnosti města

Starosta ocenil významné osobnosti města  Veletrh Novojičínska  Loučení s nejvyšší soutěží v basketu, poslední zápas v Pardubicích
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Foto – červen 2011

Slavnostní zahájení budování kanalizace  Na radnici byli oceněni nejlepší žáci

Na náměstí se hrál streetball  Žáci soutěžili O pohár starosty  Děti z MŠ Máj na canisterapii

Divadelní dílna na Skalkách  Žákovský orchestr ZUŠ oslavil 10. výročí

Muzeum získalo plán konstruktéra Žurovce  Nový Jičín navštívil velvyslanec SRN Johannes Haindl

Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů  Vítání prázdnin s Benem Cristovao

Novojičínský zpravodaj
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Foto – červenec / srpen 2011

Výročí úmrtí generála Laudona  Petra Klosová nejrychlejší plavkyní ČR

Jičínfest na Skalkách  Město se připojilo k petici za palačovskou spojku

Návštěva v partnerské Kremnici  Mládež v akci v režii Fokusu  Pravidelná odstávka bazénu

Den Žiliny plný her a soutěží  Beseda s dirigentem Válkem  Westernové dopoledne na náměstí

Kalíškovi oslavili 75 let manželství  V Žilině se staví nový most  Novojičínské kulturní léto
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Foto – září 2011

Fokus byl přestavován na bezbariérové zařízení  Den sociálních služeb

Slavnost města patřila polárníkovi Eduardu Orlovi

I v nezvykle teplém počasí se podařilo vytvořit zimní atmosféru

Ochotníci si zahráli postavy z dějin města  Skupina V prostoru tančila  Ultramaratonec Karel Ligocki vytvořil další rekord

Nová poliklinika  Den automobilových veteránů  Klub rodáků v polských Œwietochlowicích
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Foto – říjen 2011

Poslední rozloučení s hrabětem Kinskym  Putovní výstava o Afghánistánu na náměstí v Novém Jičíně

Budování kanalizace postupuje  Do sbírky Bílá pastelka přispělo i vedení města  Další ze série koncertů Ondráše

Spolek Arkáda připravil v muzeu výstavu Akce těla  Skauting slavil 100 let

Do návštěvnického centra se stěhují exponáty  Londýnský autobus zval na olympiádu  Zemřel Břetislav Janovský

MŠ Komenského 78 slavila osmdesátku  Hubertova jízda  Cvičení pro parkinsoniky
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Foto – listopad / prosinec 2011

V Loučce se už zasypávala nová kanalizace  Ve Fokusu se konal Hvězdičkový bál  Básník Jaroslav Merenda oslavil 90. narozeniny

Drakiáda na Skalkách  Poslední rozloučení s Václavem Ptáčkem  První adventní koncert

Veřejné projednávání projektu regenerace sídliště Riegrova-Bezručova  Otevření nového návštěvnického centra

Vánoční jarmark bez sněhu  Za dětmi přišel Mikuláš  Na náměstí vystupovali koledníci z Tyršovky

V MŠ Máj pekly děti cukroví  Vánoční strom se rozzářil do tmy  Zemřel Václav Havel a lidé podepisovali kondolenční listy

Novojičínský zpravodaj
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 Sobota 7. ledna v 15.00 a v 18.00 NOVOROČNÍ KONCERT
novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK a jeho přípravných oddělení. Předprodej od 13. 12.
 15. ledna – 29. února Výstava volných grafik Nikol Fendrychové.
 Neděle 15. ledna v 16.00 Jana Pithartová: NEVĚSTA PRO
HASTRMANA. Veselá pohádka o vodnických námluvách líčí,
jak vodníci v lidových představách vypadali, jak se proměňovali, čím se bavili a jaké nekalosti tropili. Divadlo loutek Ostrava.
Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 6. 12.
 Čtvrtek 19. ledna v 19.00 IRVIN VENYŠ – klarinet, MARTIN KASÍK – klavír. Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů:
J. Brahms, E. Křenek, M. Ištvan, B. Martinů. ARCO DIVA Praha. Předplatné KPH. Malý sál. Předprodej od 6. 12.
 Pátek 20. ledna v 19.00 Pierre Palmade a Christophe Duthuron: NA ÚTĚKU. Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie
o náhodném setkání dvou obyčejných žen vydávajících se na
cestu za svobodou, dobrodružstvím a životem prožitým naplno.
V režii Ladislava Smočka hrají Jana Štěpánková a Zlata Adamovská. Divadlo Ungelt Praha. Předplatné sk. P. Předprodej
od 6. 12.
 Pondělí 23. ledna v 19.00 David Gieselmann a Klaus Schumacher: LOUIS A LOUISA. Když bylo Louise osm let, dostala
od rodičů vysněný dárek – adoptovala na dálku za dvacet euro
měsíčně chlapečka z Jižní Ameriky. Teď je plnoletá a Louis stojí
u dveří jejich domu, zářící úsměv, jihoamerický temperament.
V režii Juraje Nvoty hrají: Magdaléna Sidonová, Bohumil Klepl,
Gabriela Pyšná, Pavel Liška, Ladislav Hampl, Natálie Drabiščáková. Divadlo Na Zábradlí Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od 6. 12.
 Úterý 24. ledna v 19.00 Franz Lehár: GIUDITTA. Autor operet Veselá vdova, Hrabě Luxemburg, Cikánská láska, Paganini,
Carevič, Země úsměvů navázal v Giudittě na dvě předešlé operety, které v sobě kombinují operetu s operou a netradičně nekončí happyendem. Děj zasazený na temperamentní jih Evropy
a orientální sever Afriky podpořil skladatel úžasnou hudbou nasáklou exotickou smyslností, která v sobě spojuje různé kultury. Režie: Jana Andělová-Pletichová. Slezské divadlo Opava.
Předplatné sk. A. Předprodej od 6. 12.
 Středa 25. ledna v 19.00 HRADIŠŤAN – TŘIKRÁT JE ČLOVĚK. Tajemství života v hudebně-tanečních obrazech. Kolikrát
je člověk? Letitá moudrost říká, že člověk je za život třikrát jiný,
mimořádně bezbranný i pod ochrannou vyšších sil - v okamžiku
zrození, o svatební noci a v okamžiku smrti. Umělecký vedoucí
Jiří Pavlica, režie a choreografie Ladislava Košíková. Hradišťan
– muzika a taneční soubor, Uherské Hradiště. Předprodej od
6. 12.
 Pátek 27. ledna v 19.00 HLUČNÍ SOUSEDÉ. Hluční sousedé
vznikli osudovým setkáním francouzské zpěvačky Céline Bossu s ostravským muzikantem - kytaristou Jiřím Martinů. Před
dvěma lety k sobě přibrali basistu a pianistu Ondru Růčku
a perkusionistu Mildu Kratochvíla. Jejich repertoár tvoří kombinace žánrů od folk-rocku přes balady po kombinace různých
stylů. Přijměte jejich pozvání na hudební výlet do krásné a voňavé Francie... Malý sál. Předprodej od 3. 1.
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 Po 2. až St 4. 1. v 18.00 hod.
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ
SVÉ DNY. „Nechápu, jak mi za rok
může být pětačtyřicet, když pořád
ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Česká komedie Alice Nellis
s Ivanou Chýlkovou v hlavní roli. Do 12 let nevhodný. BONTONFILM.
Digital 2D, 110 min.
 Čt 5. až Ne 8. 1. v 18.00 a ve 20.30 hod. SHERLOCK HOLMES:
HRA STÍNŮ. Pokračování úspěšného zpracování Sherlocka Holmese s Robertem Downey Jr. a Jude Lawnem. S. Holmes býval nejchytřejším mužem salonu... až dosud. Mládeži přístupno. WARNER
BROS. Digital 2D, 129 min., titulky.
 Po 9. až St 11. 1. v 18.00 hod. POUPATA. Nový český film Poupata připomíná v mnohém britská sociální dramata devadesátých let,
včetně černého humoru, který jednotlivé situace jaksi bezostyšně doprovází. Do 12 let nevhodný. BONTONFILM. Digital 2D, 94 min.
 Po 9. až St 11. 1. ve 20.00 hod. PŘEPADENÍ. Strhující příběh
podle skutečných událostí z roku 1994 o únosu letadla teroristy, který
v přímém přenosu sledovalo 21 milionů lidí. Příběh, u kterého vám
bude tuhnout krev v žilách. Do 12 let nevhodný. FILMEUROPE. Digital 2D, 95 min., titulky.
 Čt 12. až Ne 15. 1. v 18.00 hod. LABYRINT. Nový český film.
Nekonečný a nepřehledný Labyrint chodeb v podzemí budí hrůzu
a skupině, která se do něj vydala, brzy nezbývá než zoufale volat
o pomoc a začít bojovat o holý život. Mládeži přístupno. PINOT FILM.
Digital 2D, 93 min
 Čt 12. až Ne 15. 1. ve 20.00 hod. MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY.
Filmové zpracování světového bestselleru, tentokráte s Danielem
Craigem v hlavní roli. Do 15 let nevhodný. FALCON. Digital 2D, 158
min, titulky.
 So 14. a Ne 15. 1. v 16.00 hod. KOCOUR V BOTÁCH. Ve filmu
zastihneme hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem Shrekem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu
vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? Mládeži přístupno. BONTONFILM. Digital 2D,
90 min., dabing.
 Po 16. až St 18. 1. v 18.00 hod. MONEYBALL. Skutečný příběh
bývalého nadějného hráče baseballu Billyho Beaneho (Brad Pitt).
Pozoruhodná výpověď o tom, jak se dají věci měnit a o vzpouře
proti těm, kteří říkají, že to jinak nejde. Není důležitý výsledek, ale
cesta k němu. Mládeži přístupno. FALCON. Digital 2D, 133 min.,
titulky.
 Po 16. až St 18. 1. ve 20.30 hod. KAZATEL KALAŠNIKOV. Skutečný příběh Sama Childerse, drogového dealera, který se rozhodl
od základu změnit svůj život a našel poslání jako zachránce tisíců
unesených a osiřelých dětí v Africe. Do 15 let nevhodný. FORUM
FILM. Digital 2D, 129 min., titulky.
 Čt 19. až Ne 22. 1. v 18.00 a ve 20.00 hod. UNDERWORLD: PROBUZENÍ 3D. Úžasná nová dimenze bitvy mezi upíry a Lycany, tentokrát ve 3D. Uvězněné Selene se podaří uprchnout ze zajetí a ocitá
se ve světě, ve kterém lidé odhalili existenci upírských i lykanských
klanů a rozpoutali nemilosrdnou válku s cílem obě nesmrtelné rasy
zcela smazat ze světa. Do 15 let nevhodný. FALCON. Digital 3D,
85 min., titulky.
 Pá 20. až Ne 22. 1. v 16.00 hod. HAPPY FEET 2, 3D. Pokračování
příběhu o tančících tučňácích. Mládeži přístupno. WARNERBROSS.
Digital 3D, min., dabing.
 Po 23. až St 25. 1. v 18.00 hod. LÁSKA JE LÁSKA. Nový český film s E. Baltzerovou, S. Stašovou, O. Vetchým. Řada vtipných,
absurdních, zapeklitých i dojemných situací okořeněných jemnou
nadsázkou a ironií. Přesně tak, jak se to stává i v životě. BLUE SKY
FILM. Digital 2D, 98 min.
 Po 23. až St 25. 1. ve 20.00 hod. DĚTI MOJE. Drama s Georgem
Clooneyem o rodině a o životě. Do 12 let nevhodný. BONTONFILM.
Digital 2D, 118 min., titulky.
 Čt 26. až Ne 29. 1. v 18.00 hod. KONTRABAND. Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší lokty, kdo selže,
musí z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavě. Thriller s Markem Wahlbergem v hlavní roli. Do 12 let nevhodný. BONTONFILM. Digital 2D,
110 min., titulky.
 Čt 26. až Ne 29. 1. ve 20.15 hod. BŮH MASAKRU. Film Romana Polanského a Yasmíny Rezy o tom, co všechno může způsobit
rvačka dvou dětí na hřišti. Do 15 let nevhodný. 35 MM. Digital 2D,
79 min., titulky.
 Po 30. 1. až St 1. 2. v 18.00 hod. VÁLKA BOHŮ. Legendy starého
Řecka. Mládeži přístupno, 2D, 110 minut, titulky.
 Po 30. 1. až St 1. 2. ve 20.15 hod. LOVE. Když se mluví o love,
nemusí jít nutně o lásku, může jít i o peníze. Slovensko-český koprodukční film se stal během pár týdnů největším diváckým hitem ve
slovenských kinech za posledních několik let. Mládeži přístupno.
FALCON. Digital 2D, 90 minut.
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 Sobota 21. ledna, od 10.00
hodin. SVČ FOKUS. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA V AEROBICU A
ZUMBĚ ve skupinových formacích
pro děti ve věku 5 -15 let. Přijďte
podpořit své děti. Cena: 30,- Kč.
 Neděle 22. ledna od 15.00. SVČ FOKUS. MAŠKARNÍ BÁL. Pro
všechny děti – předškoláčky a děti školou povinné. Program: hudba, tanec, skotačení, maškarní hry a soutěže, vyhodnocení masek,
minibar a minitombola pro děti.
 Čtvrtky a pátky 15.00 – 19.00 KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
(5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. ledna). Pro všechny zájemce, kteří
si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Vždy čtvrtky a pátky od 15.00 do
19.00 hodin v ateliérech SVČ pod vedením p. Mitášové. Jednotlivé
vstupy: děti, mládež a studenti – 40,- Kč, dospělí – 70,- Kč.
 Neděle 7.30 – 8.45 Zimní stadion. ZÁBAVNÉ BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI (8., 15., 22., 29. ledna). SVČ Fokus Nový Jičín
ve spolupráci s HK Nový Jičín připravil pro rodiče s dětmi zábavné
bruslení. Každou neděli od 7.30 do 8.45 hodin bruslení a soutěžení
pod vedením odborných trenérů. Akce je zdarma. Nutné vybavení:
přilba, brusle, rukavice a hokejová hůl.

Připravujeme
 Únor 2012. SVČ FOKUS. ÚPRAVA DIGITÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ. Od 1. února otevíráme nový kroužek s názvem Úprava digitálních fotografií. Naučíte se zde základům práce s fotkami ve
specializovaném programu a jejich následnou úpravou. Vhodné pro
jakýkoliv věk. Vyučuje Marek Lušovský. Vice informací na tel. čísle
732 734 208 nebo na e-mailu loksa@fokusnj.cz
 Pátek 10. února od 19.00 hodin. SVČ FOKUS. MEXICKÝ TANEČNÍ VEČER SVČ FOKUS Nový Jičín pro vás připravil 6. ročník
tanečního večera v mexickém stylu. Skvělá hudba, tanec, tombola,
doprovodný program, soutěže i malý taneční kurz, a to vše v mexickém stylu! Vstupné s večeří 190,- (v předprodeji od 10. 1. 2012
pouze v SVČ Fokus), hraje skupina APAČI.
 17. - 20. února. Javorníky. LYŽÁK 2012. Prožijte začátek jarních
prázdnin v lyžařském centru Kohútka se skvělou partou, instruktory lyžování a snowbordingu a neopakovatelnými zážitky. Přihlášku
stáhnete na www.fokusnj.cz nebo přímo ve Fokusu, informace Martin Jakůbek - 733 613 032.
 20. - 24. února, 8.00 - 16.00. SVČ FOKUS a blízké okolí. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Příměstský tábor se SVČ FOKUS. Jarní
prázdniny, ve kterých si zasportuješ, něco vyrobíš,
zasoutěžíš a poznáš blízké okolí. Cena: 1 050,- Kč (pitný režim,
oběd, svačina, program, pojištění, lektoři). Možnost přihlášky na
jednotlivé dny. Přihlášku najdete na www.fokusnj.cz nebo přímo ve
Fokusu. Hlavní vedoucí. Pavel Sedlář - 737 970 008.
9. - 10. března. SVČ FOKUS, Beskydské divadlo, OPONA 2012.
Připravujeme divadelní přehlídku OPONA 2012 (studentského a experimentujícího divadla). Veškeré informace včetně přihlášek naleznete na webu www.fokusnj.cz během měsíce prosince 2011. Uzávěrka přihlášek 17. února 2012.
K Nemocnici 23, 741 01, Nový Jičín,
telefon: 556 710 088, 731 478 355.
Internet. www.fokusnj.cz, e-mail. fokusnj@fokusnj.cz

 3. 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.
Akce trvá do 21.00.
 7. 1. (so) Čajovna Archa  20.00 hod.  50,-  LUCIE NIEMELÄ – česko-finská zpěvačka. Lucie Niemelä je příkladem toho,
jak hudba přesahuje hranice. Narodila se roku 1985 v Karviné a vyrůstala v nedaleké Orlové. Po maturitě na tamním gymnáziu se přestěhovala do Finska. Její debutové album Doses vyjde v únoru 2012
pod hlavičkou německé firmy ZeitART a objeví se postupně také ve
Francii, Beneluxu, Rakousku a Švýcarsku.
 10. 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. Akce trvá do 21.00.
 14. 1. (so) Čajovna Archa  20.00 hod.  50,-  CERMAQUE
– rythm&pot&poetry z Brna. Akustický projekt teplicko-brněnského
básníka a písničkáře Jakuba Čermáka.
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 14. 1. (so) Hudební kavárna  20.00 hod.  30,-  SABRINA
IS WINTER PUSSY – dance black hour. Vánoce, sobi, černej sníh,
mrtvý stromečky, všude bordel. Pojďme zapomenout ve společnosti zkušeného tandemu (s)pouštěčů, kteří se pro rok 2011 rozhodli
být heterosexuály. Domestikovaný Irčan DJ FOXadlo a poněkud
retardovaný Lee Darwin penetrují hladce: electro, italo disco, dance-punk, synthi pop. Future is retro.
 15. 1. (ne) Čajovna Archa  20.00 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.
 17. 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. Akce trvá do 21.00.
 17. 1. (út) Městská knihovna  18.15 hod.  30,-  POUTNÍ CESTA Z MADRIDU AŽ NA „KONEC SVĚTA“ – cestopisná
přednáška. Vyprávění o zážitcích a zkušenostech z poutní cesty do
galicijského města Santiago de Compostela a dále až na mys Finisterre, který byl také jako konec světa opředen různými legendami.
Přednáší pan Josef Sosík z Nového Jičína, který poutní cestu uskutečnil na podzim roku 2011.
 20. 1. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  40,-  OFF AXIS
+ host – alternativní rock. Téměř místní kapela, která za více než
3 roky od svého vzniku projela festivaly, jako Colours Of Ostrava,
Rock for People, Sázava fest atd. V loňském roce vydala první CD
pod názvem Sidra luca, se kterým přijede i do Galerky. Různorodost
a propojování hudebních stylů kapelu řadí do škatulky „alternativní
rock“.
 21. 1. (so) Čajovna Archa  20.00 hod.  ANNA V PŘEDNÍ
LINII – projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Anna Politkovská,
ruská novinářka týdeníku Novaja gazeta, jež se nebála otevřeně
kritizovat ruskou vládu za její postup ve válce v Čečensku, byla 7.
října 2006 zavražděna. Film vypráví poutavou dokumentární formou
novinářčin životní příběh.
 24. 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. Akce trvá do 21.00.
 24. 1. (út) Městská knihovna  18.15 hod.  30,-  CÍLENÁ
TERAPIE – CO NÁM MŮŽE DÁT? - přednáška. Přednáška o terapeutické metodě, která je vhodná pro všechny, kteří hledají cestu,
jak změnit svůj život, jak si poradit se svou nemocí či psychickým
stavem. Dozvíte se podrobné informace o této metodě, proložené
spoustou zkušeností v praktickém životě. Přednáší Mgr. Ivana Mutinová.
 26. 1. (čt) Klub Galerka  20.00 hod.  60,-  ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM – poslechový večer. Jeden z nejznámějších
hudebních kritiků u nás ani ve svých 75 letech neztrácí přehled
o soudobé hudební scéně a zasvěceně dokáže psát kritiky na desky,
které by si v tomto věku málokdo vůbec pustil. V první polovině pořadu p. Černý přehraje komentované novinky, v druhé části se bude
věnovat výběru ze starších titulů + odpovědi na dotazy.
 27. 1. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  70,-  JAZZ KLUB &
BEHIND THE DOOR - latina + groove + jazz. Věkovým průměrem mladá, ale muzikantsky vyzrálá jazzová kapela s repertoárem postaveným
převážně na autorských kompozicích flétnisty Ladislava Muroně.
 28. 1. (so) Klub Galerka  18.00 hod.  30,-  Črty z Uherské
roviny… něco navíc – divadelní improvizace. Představí se novojičínské Divadlo Na Kraji se skečí Jana Geryka, člena tohoto divadla…
něco navíc… Divadlo Kopřivnice a studentské divadlo Ostrava.
 28. 1. (so) Hudební kavárna  18.00 hod.  DOBREJ VEČER
CHILL OUT - Elektronická hudba jemného stylu. „Chill out neboli
odpočinková hudba vám pomůže účinně relaxovat a odplavit stres.“
V zatepleném prostředí naleznete po celý večer pohodovou atmosféru při posezení a poležení doplněné hudebním výběrem DJ, který
namíchá pestrý koktejl hudebních žánrů. Mixed by Miki
 28. 1. (so) Čajovna Archa  7.50 hod.  ČAJOVÝ VÝLET NA
VELKÝ JAVORNÍK – přírodní osvěžení. Odjezd autobusem 8.05 ze
zast. 6 na AN v NJ do Mořkova (žel. st.). Odtamtud pěšky na Huštýn
- Velký Javorník (kolem pramene Jičínky) - Frenštát pod Radhoštěm.
Lesní čaj. Návrat odpoledne.
 29. 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.
 31. 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. Akce trvá do 21.00.
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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 2012-2013
Zápis se bude konat
ve čtvrtek 9. února 2012 od 14.00 do 18.00 hodin
v základních školách, jejichž obvody jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 14/2011 o stanovení školských obvodů
základních škol zřizovaných městem Nový Jičín následovně:
a) pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3 tvoří školský obvod
ulice Anenská, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána, Gregorova, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze, Kollárova, Masarykovo nám., Mendelova, Protifaš. bojovníků, Sportovní, Suvorovova,
U Grasmanky, Vančurova, Wolkerova;
a) pro odloučené pracoviště Dlouhá 56, Nový Jičín tvoří školský obvod ulice B. Martinů, Bratří Jaroňků, Císařská, Jičínská, Ke Svinci,
Křenová, Lipová, M. Baláše, Masarykovo nám., Mlýnská, Na Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod Horama, Pod Žlabcem, R. Melče,
Suvorovova, Tolstého, U Hráze, U Stadionu, V Kútě, V. Poláka, Za
Humny, Za Korunou, Za Potokem;
b) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 66 tvoří školský
obvod ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova, Hoblíkova,
Jugoslávská, Kostelní, Malé náměstí, Masarykovo nám., Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady, Riegrova, Rybníčky,
Sokolovská, Suvorovova, Štursova, Úprkova, Zborovská, Žilinská;
část obce Nový Jičín – Straník, Žilina;
c) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 68 tvoří školský
obvod ulice Brožíkova, Bulharská, Hřbitovní, Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova, Křížkovského
nám., Luční, Lužická, Máchova, Masarykovo nám., Msgr. Šrámka,
Nábřežní, Propojovací, Přemyslovců, Slezská, Suvorovova, Svatopluka Čecha, Trlicova, U Jičínky, Valašská, Žižkova;
d) pro Základní školu Nový Jičín, Tyršova 1 tvoří školský obvod ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B. Němcové, Derkova,
Divadelní, Dobrovského, Dostála Bystřiny, Fibichovo nám., Gen.
Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Lidická, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara,
Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova,
Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova,
Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín – Bludovice, Kojetín.
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 2012 dosáhnou 6 let věku.
O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta

Městské kulturní středisko Nový Jičín si Vás
dovoluje pozvat na výstavu
PŘEDSTAVENÍ STUDENTŮ ATELIÉRU
AHMEDA MANSOURA
kresby □ uhel □ akvarel □ inkoust
Vernisáž: pondělí 9. 1. 2012 v 17.00 hod., 10. – 27. 1. 2012
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 – 11.00, 14.30 – 17.00 hodin
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín
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Program Muzea Novojičínska, p.o.,
a jeho poboček na leden 2012
Žerotínský zámek v Novém Jičíně
do 23. února 2012
KERAMIKA, SKLO, PORCELÁN
ZE SBÍREK MUZEA NOVOJIČÍNSKA
Rytířský sál do 29. ledna 2012
AKCE TĚLA - Výstava ve spolupráci s Unií výtvarných umělců České republiky, Spolkem Arkáda a Klubem rodáků a přátel
města Nového Jičína k 125. výročí narození malíře Antona Koliga. Nová galerie.
Muzejní čtvrtky
čtvrtek 26. ledna 2012, 16.30 hodin
AKCE - REAKCE - Přednáška ve znamení tří výročí výtvarných umělců – Antona Koliga, Leopolda Hohla a Otto Kraigher-Mlczocha. Přednášející: Mgr. Jan Zemánek. Vstupné: 30,- Kč.
Trámový sál.
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
neděle
9.00 – 15.00

Klub rodáků a přátel města Nového Jičína
zve všechny své členy a příznivce ve středu 18. ledna
2012 v 17 hodin odpoledne
na přednášku středoškolských profesorů Gymnázia v Novém Jičíně pánů Mgr. Tomáše
Sedoníka a Mgr. Radovana Jansy s názvem Írán očima středoevropanů. O týden později ve středu 25. ledna 2012 v 17
hodin odpoledne budou nad novou knihou k dějinám města,
nazvanou Nový Jičín, historie, kultura, lidé, besedovat prof. dr.
Nina Pavelčíková, CSc., a doc. dr. Jaromír Pavlíček, CSc. Přednáška i beseda se uskuteční v klubových místnostech na baště
na ulici Gen. Hlaďo.
Pevné zdraví a vše dobré v roce 2012 přeje
Výbor Klubu

Občanská statistika - listopad 2011
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé

24 333
16
9
7
6
6
28
26
13

Kalíšek Vilém
Racová Alžbeta

21. 4. 1911
21. 11. 1911

Zápis do prvních tříd
Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru ŠKMT
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás a Vaše děti k zápisu do 1. tříd, který proběhne ve
čtvrtek 9. února 2012 na všech základních školách v Novém
Jičíně. Vzhledem k optimálnímu naplnění všech základních
škol Rada města Nového Jičína schválila otevření dvou prvních
tříd na všech základních školách. Proto Vás žádáme, abyste
se společně se svými dětmi dostavili k zápisu podle školských
obvodů stanovených městem Nový Jičín.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem prvňáčkům hodně
úspěchů na dlouhé cestě za vzděláním!

Novojičínský zpravodaj
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Novojičínský zpravodaj – ceník inzerce
NOVINKA

Možnost inzerce v Novojičínském zpravodaji.
Náklad 9 700 ks. Roznáška do všech domácností
v Novém Jičíně včetně částí města
Straník, Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina.
V případě zájmu o inzerci
v Novojičínském zpravodaji kontaktujte:
obchod@moravapress.cz nebo
tel.: 597 450 386, 597 450 376

1 STRANA

1/2 STRANY

Velikosti inzerce a ceny bez DPH
1 STRANA
1/2 STRANY
1/3 STRANY
1/4 STRANY
1/6 STRANY
1/8 STRANY

10 000 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 500 Kč
2 900 Kč
2 000 Kč
1/3 STRANY

1/4
STRANY

Slevy ze základních cen bez DPH
OPAKOVÁNÍ 3 – 5 x
OPAKOVÁNÍ 6 – 10 x
OPAKOVÁNÍ 11 a více

- 5%
- 10 %
- 20 %

Uzávěrka příjmu inzerátů
Redakce Novojičínského zpravodaje přijímá objednávky
do 15. dne v měsíci.
Uzávěrka příjmu podkladů je 20. den v měsíci.

Novojičínský zpravodaj

1/6
STRANY

1/8
STRANY
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Fotosoutěž čtenářů
Nálady konce roku se promítly i do prosincových zásilek našich fotografujících čtenářů a tak vcelku logicky usměrňovaly
i výběr tří oceněných snímků.

Za zachycení poetické nálady nad rybníkem získává druhé
místo Jan Kopera.

Ivan Čejka získal tentokrát první pořadí za nápaditý vánoční
záběr.

Třetí místo Antonína Vágnera je rovněž záběr z blízkého
okolí města a ani se nechce věřit, že byl pořízen na konci
minulého podzimu.

Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu:
mmachkova@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí
zástupci redakce Novojičínského zpravodaje, tři nejlepší otiskneme a autoři budou odměněni.
Upozornění: Každý autor může zaslat v probíhajícím měsíci pouze jeden snímek!
Všem dosavadním účastníkům naší soutěže děkujeme za jejich příspěvky do zatímních deseti kol a přejeme, aby i v nadcházejícím roce dokázali objevovat další z bezpočtu nabízejících se pohledů na naše krásné město. Po dvanáctém kole
zvažujeme uspořádat společné setkání stávajících soutěžících.
Pavel Wessely

Novojičínský

zpravodaj – Informační měsíčník pro občany města Nového Jičína. Číslo 1/2012 vyšlo 5. 1. 2011.
Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212. Redakční rada: J. Dvořák,
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